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Československo

Charta 77 po osmi letech
(1) Před osmi lety vstoupila do 

života Charta 77. Stalo se už zvy
kem, že touto dobou připomíná 
sobě i veřejnosti své cíle, uvažu
je o problémech, s nim iž je její 
působení spojeno, a rekapitu lu je 
svou práci. Nejde o pouhý výroč
ní rituál, ale o úkol značného 
praktického významu, m imo jiné i 
proto, že každým rokem dospívají 
další mladí lidé, kteří vznik Char
ty 77 nepamatují a mají o ní čas
to různé zkreslené představy. I le
tos se proto chceme znovu za
myslet nad tím, čím Charta 77 je 
a čím není, čeho dosáhla a čeho 
n ikoliv, co lze a co nelze od ní 
očekávat.

(2) Úvodní prohlášení Charty 77 
bylo vydáno 1. ledna 1977 a po- 
depsalo je 241 československých 
občanů. Uvítali v něm ratifikaci 
Mezinárodních paktů o lidských 
právech ústavními orgány ČSSR, 
upozorn ili na různé oblasti spole
čenského života, v nichž je sou
časná mocenská praxe v rozporu 
s ustanovením i i duchem těchto 
paktů, a vyhlásili své rozhodnutí 
soustavně se tou to  tém atikou za
bývat, to znamená upozorňovat 
státní orgány i veřejnost na ty to  
rozpory a napomáhat je jich  řešení. 
Odvolávali se přitom  na ten bod 
zmíněných paktů, v němž se ho
voří o spoluodpovědnosti všech li
dí za je jich  dodržování, respektive
o právu a povinnosti všech obča
nů o je j ic h  d o d rž o v á n í d b á t. 
Úvodní prohlášení C harty 77 ne
bylo tedy, jak patrno, nějakým 
jednorázovým  manifestem, ale po
čátkem trvalé práce. Charta 77 v 
něm byla definována jako nefor
mální společenství občanů, kteří 
se rozhodli - využívajíce svého 
ústavou zaručeného práva - jedno
tlivě i společně se této práci vě
novat nebo ji podporovat. Od po
čátku tedy vymezovala Charta 77 
sebe samu jako stim ul k této prá
ci, příležitost k ní či prostředí pro 
ni. V úvodním prohlášení bylo 
zdůrazněno, že Charta 77 není 
organizací ani základnou k opo
ziční č innosti a že-nem á v úmyslu 
“vytyčovat vlastní program y po li
tických či společenských změn 
nebo reforem ” . Jejím cílem od po
čátku bylo a dodnes je kriticky 
zkoumat, jak je v naší zemi dodr
žována ústava a zákony, jak jsou 
respektována lidská a občanská 
práva, a upozorňovat otevřeně na 
různé krizové jevy, nespravedlnosti 
a nepořádky.

Státní moc, jak známo, odm ítla 
Chartu 77 uznat za legitim ní, sm yslu

plnou a konstruktivní složku veškeré
ho společenského života, odm ítla 
s ní jednat a na je jí in ic ia tivy pří
mo a věcně reagovat a veškerou 
svou kom unikaci s ní vložila do 
rukou Státní bezpečnosti. Zároveň 
ji učinila terčem m ohutné propa
gandistické kampaně, založené na 
tvrzení, že jde o nepřátelskou a 
podvratnou organizaci, inspirova
nou a řízenou ze zahraničí a m o
tivovanou veskrze nízkými pohnut
kami. Tato kampaň sice záhy 
skončila  (sdělovací prostředky se 
už po mnoho let snaží svým m l
čením nebo občasným i dezin for
macemi vytvořit ve veřejnosti do 
jem, že Charta 77 už dávno ne
existuje), nicméně státní moc svůj 
odmítavý postoj k Chartě 77 do
dnes nezměnila. A i když práce v 
ní nebo je jí podpis - v souladu s 
o fic iá ln í tezí, že proti ní bucle uži
to  pouze tak zvaných po litických 
prostředků - jen zřídka byly otev
řeně přiznaným  důvodem k trest
nímu stíhání, de facto mnoho je
jích signatářů bylo nebo dodnes 
je za práci v ní trestně stíháno a 
vězněno. Většina je jích signatářů 
byla vystavena pestré škále růz
ných m im osoudních postihů a ši
kan, od ztráty zaměstnání přes 
trvalé police jní sledování až po 
znemožňování studia je jich  dětem. 
Tím to počínáním státní moc bohu
žel jen znovu potvrd ila  pravdivost 
úvodního prohlášení C harty 77, 
konstatu jícího m imo jiné, že v na
ší zemi jsou občané "nuceni žít v 
trvalém nebezpečí, že projeví-li 
své názory, ztratí pracovní a jiné 
možnosti".

Charta 77 se nenechala tvrdou 
reakcí státní moci odrad it a od 
okam žiku svého vzniku se snaží 
p ln it poslání, které si předsevzala. 
Vydala už několik set materiálů, 
od obsáhlých dokum entů “ tém atic
kých, zaměřených na různé oblas
ti společenského života (jako je 
například právní řád a jeho ap li
kace, stav ekonom iky, eko logická 
situace, problem atika školství a 
vědy, postavení e tn ických menšin, 
poměry ve zdravotnictví, respekto
vání sociálních, ku lturn ích a nábo
ženských svobod atd. atd.) až po 
m noho  p ř í le ž ito s tn ý c h  sd ě le n í, 
protestů, žádostí, stanovisek, návr
hů apod. V jejím  prostředí a pod 
přímým vlivem je jího vystoupení 
vzniklo m noho dalších textů, ana
ly tických  i koncepčních, věnova
ných různým otázkám společen
ského života, je jich  mezinárodním 
i h is torickým  souvislostem a rozvi
nulo se i několik širších diskusi

(například o naší národní identitě).
Chartu 77 podepsalo k dnešní

mu dni asi 1200 československých 
občanů a ve funkcích je jích tři 
m luvčích se postupně vystřídalo 
23 signatářů. Devět z nich bylo 
vězněno, někteří i vícekrát a po 
d louhou dobu, do em igrace se 
však zatím uchýlil pouze jediný.
V prostředí C harty 77 vzniklo - 
jak bylo od začátku v jejích in ten
cích - několik menších pracovních 
seskupení, orientovaných na různé 
dílčí úkoly. Nejznámějším a nej
souvisleji pracujícím je Výbor na 
o b ra n u  n e sp ra ve d livě  s tíh a n ý c h  
(VONS), který působí od roku 
1978 dodnes a vydal už přes 400 
sdělení. Od roku 1978 dodnes vy
dává nezávislá skupina signatářů 
každý měsíc stro jopisné period i
kum "Inform ace o Chartě 77” , 
pub liku jíc í nejen všechny doku
menty Charty 77 a všechna sděle
ní VONSu, ale i četné další texty, 
tak či onak s životem Charty 77 
související.

Charta 77 se od svého vzniku 
dodnes těší pozornosti, so lidaritě  
a podpoře veřejného mínění v za
hraničí, ať už je projevují podob
ně zaměřené občanské in ic ia tivy 
či hnutí na Východě i na Západě, 
tisk nebo různí vládní č in ite lé, po
litické  strany, odborové a mírové 
organizace, zájmové skupiny, ná
boženská společenství a církevní 
hodnostáři, či bezpočet známých i 
neznámých jednotlivců v různých 
zemích světa. O Chartě 77, její 
ideji, práci i vkladu do soudobého 
společenského vědomí, bylo v za
hraničí už napsáno m noho odbor
ných statí i několik knih; od je jí
ho vzniku působí M ezinárodní vý
bor na podporu Charty 77 se síd
lem v Paříži, sdružující mnoho 
světově znám ých osobností z růz
ných zemí, a Nadace C harty 77 
se sídlem ve S tockholm u, shro
mažďující příspěvky různých o rga
nizací i jednotlivců na je jí podpo
ru. Postavení Charty 77 a její prá
ce byly předmětem jednání na pů
dě různých mezinárodních o rgan i
zací (například M ezinárodní orga
nizace práce nebo KBSE v Běle
hradě a M adridu). Všechna sdělení 
VONSu zpracovávají desítky od 
borných a zájm ových, vládních i 
nevládních pracovišť na celém 
světě a dík respektu, který si jeho 
č innost získala, byl VONSu p ři
znán statut Československé ligy 
m ezinárodní federace pro lidská 
práva, přidružené organizaci OSN.

Jak je snad i z toho to  s tručné
ho přehledu patrné, navzdory od 
mítavému posto ji státních orgánů 
k ní a pronásledování jejích s ig
natářů, Charta 77 žije, pracuje a



získává si uznání dom a i v zahra
ničí.

(3)_Občanské sdružování je v naší ze
mi už po mnoho let možné výhradně v 
rámci ustáleného typu centrem  povo
lené a z centra řízené, d isc ip linova
né, podle jednotného a jed iné  pří
pustného m odelu budované, byro
kra ticky  spravované organizace, zod
povědné za svou č innost víc nadříze
ným mocenským  orgánům  než vlast
nímu členstvu. Občané si na tento 
charakteris tický prvek současného 
systém u už do té míry zvykli, že ani 
mnozí z těch, kteří působení Charty 
77 se sym patiem i sledují, nechápou 
příliš dobře princ ip  “ neform álního 
společenství", C hartou 77 vyvolaný 
u nás po mnoha letech opět v život, 
bezdětně si i Chartu 77 připodobňu jí 
v mysli tom u typu organizace, jaký 
jim  je z je jich  oko lí jed ině znám, a vy
tvářejí si p ro to  o ní značné zkreslenou 
představu. Často se například setká
váme s pocitem , že Charta 77 se sice 
zasazuje za věci dobré pro celou spo
lečnost, že však sama je jakýmsi uzav
řeným společenstvím  “zasvěcených” , 
to tiž  nějak zvláštně po liticky  vyško
lených a in form ovaných a nějakými 
zvláštním i d ispozicem i či am bicem i 
vybavených specialistů, je jichž  úsilí, 
jakko li zasluhuje tichou  sym patii ve
řejnosti, je jí účast v podstatě vy luču
je. Jako by v č innosti C harty 77 a v 
reakci státní m oci na ni šlo jen o ja 
kýsi zápas dvou profesioná ln ích 
mužstev a jako by spo lečnost mohla 
sledovat tento  zápas pouze z h led iš
tě. Někdy jdou ty to  představy dokon
ce tak daleko, že lidé chápou Chartu 
77 jako nějakou a lternativní p o lit ic 
kou garn itu ru, navenek se sice z tak
tických  důvodů om ezující na obranu 
lidských práv, ve sku tečnosti však ve
denou svými vlastním i po litickým i 
nebo přím o m ocenským i cíli. Své 
pronásledování p řitom  Charta 77 
snáší podle takových představ zře j
mé jen ve skryté  naději, že po even
tuálním  mocenském otřesu to bude 
právě to to  pronásledování, co ji bude 
zdob it zásluham i a leg itim ovat k to 
mu, aby vystřídala ga rn itu ru  dnes 
vládnoucí. Absence svobodné vým ě
ny in form ací, schémata o fic iá ln í p ro 
pagandy a především d louhodobé 
potlačování dem okra tického pově
dom í a trad ic  takovou dom něnku po
chop ite lně  podporu jí. Domníváme 
se, že jde  o představy, které zasluhu
jí k ritickou  pozornost nejen v zájmu 
pravdy o Chartě 77, ale především 
kvůli tom u, co zrcadlí: to tiž  obecně 
rozšířený a h luboce nezdravý názor, 
že celkové pom ěry v naší zemi jsou a 
už natrvalo m ohou být jen záležitostí 
jakýchsi odborn íků  na moc a že oby
čejným  lidem nezbývá, než brát počí
nání těch to  odborn íků  m lčky na vě
domí.

Zdůrazňujem e pro to  znovu, že 
Charta 77 skutečně není žádnou o r
ganizací a tím méně nějakou uzavře
nou či vyhraněnou po litickou  skup i

nou či frakcí: je  otevřena všem; je jím i 
signatáři jsou občané nejrůznějších 
názorů, vyznání, po litických  orienta
cí, životopisů i profesí; jsou mezi nimi 
lidé mladí i staří, dě ln ic i i univerzitní 
profesoři, bývalí po litic i i lidé, kteří ni
kdy žádné po litické  funkce neměli a 
n ikdy by také žádné nepřija li či ožád- 
né neusilovali. N ikdo v ní nemá z titu 
lu své profese, veřejné známosti, ná
zorové orientace nebo po litické  či j i
né příslušnosti předem dána větší 
práva než kdoko liv  jiný. Charta 77 ne
má žádné členy, ale jen signatáře; ne
vstupuje se do ní ani se z ní nevystu
puje, ale je pouze podepisována. V 
nejhlubším  slova smyslu ji signatáři 
nepodepisují ani ostatním  signatá
řům, ani jejím  mluvčím, ani českoslo
venským úřadům, ale především sami 
sobě a svému svědomí. A jen na nich 
je, jak svůj podpis pochopí, to tiž  ja 
ké úko ly  si z něj sami pro sebe odvo
dí. N ikdo je nekontro lu je; n ikdo jim  
neukládá žádné povinnosti ani jim  
nepředpisuje, co si mají myslet a jak 
mají žít; nejsou vázáni žádným i sta
novami ani podřízeni jakéko liv  d is
cip lině. Mají jen ty povinnosti a tu dis
c ip linu , jež na základě závazků, které 
podepsali, sami p řijm ou asam is i u lo 
ží. Jsou to svobodní a svéprávní lidé, 
kteří se svobodně rozhodli Chratu 77 
podepsat a kteří tím to  podpisem  nic 
ze své svobody neztratili. Kdykoliv 
chtějí, m ohou přirozeně svůj podpis 
odvolat; i to  je výhradně je jich  věcí. 
Druh a intenzita je jich  podílu na prá
ci C harty 77 odvisí jednak od nich sa- 
m ých, je jich  zájmů, znalostí, píle a 
odvahy, jednak od toho, nakolik 
m luvčí C harty 77 a případně další sig
natáři uznají - v přátelské a neform ál
ní diskusi - jejich podněty či návrhy za 
leg itim ní a sm ysluplný výraz Charty 
77. Praktická kontinu ita  práce Charty 
77 se přitom  opírá o důvěru v mluvčí, 
v je jich  schopnost posoudit, co odpo
vídá poslání a duchu C harty 77 a 
ovšem v je jich  úsilí konzultovat svou 
práci - v míře, jakou podm ínky dovo
lu jí - s ostatním i signatáři. N ikdo ne
může jednotlivým  signatářům  zne
možnit, aby to, co navrhovali, podn ik 
li sami ze sebe a Charta 77 také po
chopite lně nemůže za své signatáře 
předem a ve všem ručit; přebírá-li za 
je jich  konkrétní č iny  nějakou odpo
vědnost, pak jen tehdy a takovou ,kdy  
a jakou se výslovně rozhodne převzít.

V širším smyslu lze C hartu 77 chá
pat samozřejmě jako mnohé: je p ři
hláškou k určitém u pojetí hodnoty, 
důsto jnosti a práv jed ince ve spo leč
nosti; je u rč itým  typem  občanského 
posto je a občanské odpovědnosti; je
- nebo se postupně stává - u rč itou  lid 
skou pospolitostí, v níž se časem sa
m ovolně rozvíjejí jis té  způsoby souži
tí a práce.

V užším a strik tně  věcném smyslu 
není však Charta 77 ničím  jiným  a ni
čím víc, než svým úvodním  prohláše
ním, podepsaným je jím i dosavadní
mi signatáři a otevřeným  k podpisu

kom uko liv  dalšímu, a svými doku
menty, podepsaným i je jím i m luvčím i. 
Jen za to je Charta 77 jako taková a ja
ko celek odpovědná, jen kritika  těch
to textů může být legitim ní kritikou 
C harty 77.

(4) Je-li Charta 77 takovým to otev
řeným a neformálním  společenstvím, 
není to výsledek nějakého nahodilé
ho rozhodnutí nebo dokonce pou
hých taktických úvah, ale vyplývá to 
přím o z je jího vn itřn ího  smyslu.

V čem tedy ve skutečnosti tkví tento 
smysl? O co Chartě 77 reálně jde a co 
si od své existence a práce vlastně s li
buje?

Mnohé občany na Chartě 77 zaráží 
a často i odrazuje nepoměr mezi 
oběťm i, které musí je ji s ignátáři p ři
nášet, a malým faktickým  efektem je 
jich  počínání. Domníváme se, že prá
vě tento  nepoměr (ostatně zdaleka ne 
tak beznadějný, jak se při povrchním  
pohledu zdá) ukazuje v určitém 
smyslu k samé podstatě postoje, 
Chartou 77 ztělesňovaného: není to 
to tiž  postoj účelový, ale zásadní a ne
přijím á pro to  jako své hlavní nebo do
konce jed iné  měřítko nějaký bezpro
středně zjevný efekt. Jak vícekrát 
zdůraznil filozo f Jan Patočka, jeden 
z první tro jice  m luvčích Charty 77, a 
jak i většina signatářů celou věc chá
pe, jde v jádře o postoj mravní a jeho 
šance na konkrétní společenský efekt 
je právě jen taková - tj. tak neurčitá, 
perspektivní a hlubinná - jaká může 
být u postoje, rostoucího ze svědomí 
a n iko li z kalkulu. Podepsáním Charty 
77 nebo napsáním nějakého jejího 
dokum entu n ikdo nic bezprostředně 
nezíská a nikdo nic okamžitě nezlep
ší; bezprostředně tím člověk získá 
nejvýš jediné: osvobodivý pocit, že se 
přiznal sám k sobě, že opět za sebe 
veřejně ručí, že vystoupil z obecné 
lhoste jnosti a nepodílí se svým m lče
ním na průkazně nemorálních vě
cech. Tím však, že člověk - byť jed iný 
a zcela neznámý - to to  získá, získá 
vždy už zároveň něco i společnost ja
ko celek: i ona skrze něj vlastně osvo
bozuje, i ona vykračuje jeho činem 
ze své rezignace, netečnosti a schizo
frenie, i ona tím sama sobě vrací něco 
ze své ztrácející se důsto jnosti. 2e ta
kovýto společenský zisk nelze ihned 
registrovat v podobě nějaké ins titu 
c ionálně vyhlášené změny, je ovšem 
zřejmé; existu je jen kdesi v těžko 
zm apovatelné oblasti, které se říká 
atm osféra života. To ovšem signatáře 
C harty 77 neodrazuje, protože zdro 
jem je jich  počínáni je je jich  vlastní 
lidská odpovědnost, je jich  vlastní 
svědomí, které jim  je důležitější než 
ohled na to, jak mnoho jich  je a jak 
vážně jsou po litickou mocí bráni.

Měřítkem tu tedy není míra adapta
ce na dané společenské mechanism y 
nebo těm ito  mechanism y vynucené 
m odely chování; vodítkem tu nejsou 
pouhé tak ticko -po litické  či p rognos
tické  spekulace. Je jím především 
vlastní ničím necenzurovaná, osobní



a osobně zaručovaná zkušenost svě
ta a vlastní osobně prožitá a přijatá 
odpovědnost za jeho stav.

N ikdo z prvních signatářů Charty 
77 a tím méně z těch, kdo ji podepsali 
později, nechoval pravděpodobně 
iluzi, že Charta 77 bude státní mocí 
přijata s pochopením . Pakliže se ji 
přesto rozhodli ustavit, respektive se 
k ní p řipo jit, bylo to z přesvědčení, že 
i za těchto oko lností má smysl veřejně 
říkat pravdu, protože nahlas řečená 
pravda je vždycky k obecnému užit
ku, a že udržovat - přes všechny obtí
že - kontinu itu  občanské důsto jnosti, 
občanského sebevědomí a svobodně 
projevené odpovědnosti za osud spo
lečnosti je správné a užitečné za 
všech okolností, bez ohledu na to, 
zda vůbec a jak zdlouhavým  a kom 
plikovaným  způsobem takové cho
vání vyvolá nějaké konkrétní a v id i
te lné změny k lepšímu. Je to správné 
a užitečné mimo jiné i proto, že jakou
koli trvalejší prom ěnu obecných po
měrů k lepšímu si lze - zvláště v pod
mínkách, v nichž žijeme - jen velmi 
těžko představit bez toho, co jí musí 
vždycky už nějak předcházet, z čeho 
musí vyrůstat a co jediné ji může asi 
vskutku garantovat, to tiž  bez prom ě
ny v člověku, v jeho duši, morálce, 
vztahu ke společnosti, občanských 
postojích, tedy v tom, čemu se říká 
společenské vědomí. Vnější běh udá
lostí může sice - sám o sobě - vyvolat 
v jis tých  mezních situacích zesílený 
odpor ke zlu a touhu po změně, může 
je však vyvolat jen tehdy, bude-li v 
kom je vyvolat: bude-li to tiž  existovat 
vůbec ještě nějaké lidství, které zlo 
chápe jako zlo, které neztratilo  ještě 
vůbec smysl pro určité  mravní hod
noty, které je schopno se vůbec ještě 
napřím it, svobodně se projevit, nazřít 
dimenzi vlastní důsto jnosti, pochopit, 
že sm ysluplný život je čímsi víc, než 
pouhým  přežíváním a že odpověd
nost k vlastní lidské integritě  je vždy 
zároveň odpovědností k druhým .

Důraz Charty 77 na význam lid 
ských práv a vůbec na úlohu a práva 
jedince, tak často m oderní mocí d r
ceného a do anonym ity zaháněného, 
a ovšam také okolnost, že signatáři 
C harty 77 neváhají dosvědčovat své 
ideály tím, že nasazují proti přesile 
odosobněné a zbyrokratizované mo
ci své vlastní lidství, lze chápat jako 
pokus rehabilitovat konkrétn ího č lo 
věka v jeho nezcizitelné a nezastupi
te lné jed inečnosti a vrá tit ho do cen
tra společenského dění jako míru po
litiky, zákona i systému, tedy jako to 
ho, komu mají politika, zákon a sys
tém s loužit a n iko li ho zotročovat. 
Jakkoli zdánlivě ztracený osamělý a 
beznadějný se přitom  takový pokus 
může v dnešním světě zdát, přesto má 
v sobě uloženu významnou nálož: zá
rodek nové a hlubší univerzality. Vy
růstaje to tiž  z přímé osobní zkuše
nosti a dotvrzovaný osobní obětí, 
oslovuje nebo může oslovit i bezpro
střední a ideo log icky nezcizenou
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osobní zkušenost druhých a v ní to 
jediné, co je vlastně všem společné a 
tedy lidsky univerzální. J iným i slovy: 
jde o živoucí a na bezprostřední zku
šenost ostatních apelující oslovení 
celé společnosti.

Snad je z této úvahy či interpretace 
dostatečně patrné, že zdůrazňuje-li 
Charta 77, že není po litickou o rgan i
zací, nehlásí se k žádné po litické  dok
tríně, ideo log ii či program u a jejím 
nejvlastnějším cílem není určitá  kon- 
krétnízm ěna vlády nebo systému, ne
říká to jen z důvodů oportunních, ale 
proto, že její cíl je skutečně podstatné 
jiný. Totiž hlubší a dalekosáhlejší: jde 
jí o rehabilitaci člověka jako skuteč
ného subjektu dějin. To to  poslání 
ovšem, revidujíc samu ro li systému ve 
vztahu k jed inci, ze své podstaty ra
dikálně přesahuje rámec pouhých 
m ocenských či systém ových změn, 
tj. rámec eventuální výměny jedné 
o fic iá ln í ideologie za druhou, jed
něch vládců za jiné  či jednoho uspo
řádání za uspořádání jiné. De facto  je 
takové úsilí potenciá lní kritikou  kaž
dého systému, neboť každý systém, i 
ten sebelepší, skrývá v sobě bytost
nou tendenci povýšit sám sebe nad 
člověka. Důsledně vzato má tedy 
Charta 77 důvod k existenci za ja 
kýchko liv  poměrů.

U pozorňuje-li Charta 77 znovu a 
znovu na nejrůznější krizové jevy, nu
tí tím samozřejmě státní moc, aby se 
jim i zabývala. Zároveň tím však dělá, 
jak jsme se pokusili naznačit, ještě i 
cosi jiného, cosi, co svým perspektiv
ním významem vyvažuje nepatrnost 
konkrétních náprav, tou to  kritikou  
vyvolaných: obnovuje občanskou hr
dost, ukazuje lidem, že lze říkat prav
du, probouzí v nich naději. A pokud 
tento její efekt není vždy a plně vní

mán a chápán, není tom u tak proto, 
že se mnozí lidé jeho vnímání z růz
ných důvodů brání, a ovšem i proto, 
že naše síly - jako síly kohoko liv  jiné 
ho - mají své přirozené meze, zne
možňující nám angažovat se víc, lépe 
a vým luvněji, než jak to činíme.

(5) Nepřesné pochopení východ i
sek a smyslu Charty 77 lze tuš it také 
v pozadí některých k ritických  hlasů, 
jež tu a tam na je jí adresu zaznívají.

V poměrech, charakterizovaných 
mocenským vynucováním absolutní 
a bezvýhradné podpory všeho, co 
státní moc tvrdí a dělá, se jeví kaž
dý nezávislý projev nutně jako p o lit i
kum. Proto byla i Charta 77 od počát
ku prezentována státní mocí jako vy
stoupení po výtce politické: byl jí p ři
suzován opoziční po litický  program  a 
snaha dosáhnout m ocenských pozic. 
Tato o fic iá ln í interpretace vzbudila 
nedůvěru, přesto však zanechala sto 
py ve vědomí m nohých občanů. A to 
hlavně v dvojím směru: jedni, kteří po
važují, podobně jako signatáři Charty 
77, za nejdůležitější, angažovat se 
prostě jako občané za pravdu a spra
vedlnost, se chybně domnívají, že 
Charta 77 je příliš po liticky  vym e
zená a orientovaná, než aby se k ní 
m ohli přih lásit bez obavy, že tím ztra
tí něco ze své nezávislosti; druzí na
opak - ovlivněni toutéž in terpretací - 
jsou prací Charty 77 trvale zklamáni, 
nenalézajíce v ní to, co si od ní s lib o 
vali - cílevědomý boj za m ocenskou a 
systémovou změnu. Mocí podsunuté 
představy o Chartě 77 vyvolávají te 
dy, jak patrno, u jedněch obavy z její 
přílišné po litičnosti, u d ruhých na
opak zklamání z toho, že není tou po
litickou silou, za kterou ji pokládali. V 
obou případech jde o nedorozum ění: 
otevírajíc p rostor svobodné d iskusi,



suplu jíc v jistém  ohledu veřejné m íně
ní a angažujíc se za právo člověka 
svobodně se projevovat, otevírá 
Charta 77 samozřejmě i p rostor svo
bodném u po litickém u myšlení. O te- 
vírá-li ovšem tento  prostor, nezname
ná to, že ho sama chce nebo může vy
p ln it. Je jí s ignatáři podepsali a pode
pisují pouze úvodní prohlášení a tam 
jsou cíle C harty 77 jasně ohraničeny. 
Jakko li je p řekroč it by znamenalo 
svévolně využít m nohých podpisů 
pro něco, čemu nebyly určeny.

Někdy se setkáváme s názorem, že i 
když je teo re ticky  Charta 77 otevřena 
kom uko liv  a s leduje obecně prospěš
né cíle, ve skutečnosti je východis
kem jen skupinovým  a n iko li obec
ným, protože nenabízí společnosti 
univerzálně přija te lný  a zároveň pro
duktivn í model chování: účast na je jí 
práci je spojena s následky, které je 
schopna nést jen nepatrná část spo
lečnosti; je jí zásadový postoj vyrůstá 
se situace lidí, kteří už nemají co ztra
tit, je nepřenosný na ty, kteří ještě co 
z tra tit mají, a nepřih líží tedy dodateč
ně k reálnému postavení a m ožnos
tem většiny obyvatel. Pro svou otev
řenou kritičnost, která může za da
ných podm ínek vést jen ke kon fron ta 
ci, je  ten to  postoj chápán spíš jako 
sebenič ivý než konstruktivn í a jeho 
eventuálně širší aplikace je dokonce 
považována za neprospěšnou, p ro to 
že by občanům , kteří se snaží být spo
lečnosti užiteční v rámci existu jících 
struktu r, m ohl znem ožnit i to  málo, co 
ve svém postavení dělají nebo ještě 
délat m ohou. Uvědom ujem e si dobře, 
že C harta 77 skutečně nepředstavuje 
v tom to  okam žiku postoj, k terý by by
lo možné nebo dokonce nutné obec
ně následovat či m echanicky přejí

mat. Neexistuje také jed iný text Char
ty 77, který by ospravedlňoval podez
ření, že Charta 77 svůj vlastní způsob 
veřejného působení považuje za jed i
ný správný a možný nebo že dokon
ce kohoko li odsuzuje za to, že dává 
přednost jiném u životním u řešení. 
Pravý opak je pravdou: ze všech do
kumentů C harty 77 lze vycítit, že je
jím prvním zájmem je prospěch spo
lečnosti, bez ohledu na to, kdo a ja
kým způsobem se o něj zaslouží. 
Charta 77 neusilu je o masovost, ne
pořádá žádné nábory signatářů a ni
komu nezazlívá, že ji nepodepsal. Ve 
společnosti hraje nepochybně svou 
zvláštní ka ta lytickou a povzbuzující 
roli, vytvářejíc - aspoň v dnešní s itua
ci - jakýsi mezní horizont toho, co lze 
na rovině otevřeně k ritické  reflexe 
poměrů dělat, čímž bezděky nutí 
mnohé, aby se s ní tak či onak vyrov
návali, k ní se vn itřně  vztahovali nebo 
ji aspoň c ítili v zádech jako a lte rna ti
vu snad zatím kra jní a obecně těžko 
přija te lnou, nicm éně kladně provo
kující. Tu to  ro li však Charta 77 hraje 
a může hrát jen na vrstevnatém pano
ramatu společenského života své do
by, panoramatu, které se možná tepr
ve dík je jím u vystoupení v celé své ší
ři a kvalita tivní odstupňovanosti vyje
vilo  a v kterém působí paralelně nej
různější tendence a up la tňu jí se nej
různější životní postoje. Víme, že 
mnohé z nich nemusí sice nastavovat 
zrcad lo  skutečnosti tak přímo, otev
řeně a celistvě, jak se o to pokouší 
Charta 77, ale o to účinnější mohou 
být na rovině drobných, okam žitých a 
konkrétních výsledků. Pomáhat spo
luobčanům , chovat se slušně, být od
povědný a če lit zlu může kdoko liv  a 
kdekoliv, lze to  č in it tis ícerým i způso

by a Charta 77 takové lidské a občan
ské počínání posuzuje jen a jen podle 
jeho hodnoty, n iko li tedy podle toho, 
zda zvolený způsob je je jím  postu
pům blízký či vzdálený, nebo dokon
ce zda jeho subjektem  je či není její 
signatář. Kdyby signatáři C harty 77 
považovali sami sebe za jediné spra
vedlivé a nectili všechny, kdo se kde
koli a jakko li snaží opravdu prospět 
společnosti, byl by takový postoj v 
jasném rozporu nejen s dokum enty 
Charty 77, ale se sam otným  jejím  du
chem a smyslem.

V zahraničním  tisku, pokud se sna
ží in form ovat věcně a popravdě o si
tuaci v naší zemi, se občas setkáváme 
s názorem, že Charta 77 je po to lika  
letech útrap unavena. Nepřísluší nám 
posuzovat, jak dalece je kdo z nás 
unaven, nicméně k takovým to hla
sům bychom  rádi poznamenali, že 
Charta 77 se n ikdy neupínala k něja
kému rom antickém u ideálu vzruše
ného revolučního ruchu a hektické 
aktiv ity. Cíle Charty 77 jsou d louho
dobé, n ikdy vlastně nemohou být be
ze zbytku dosaženy, a už z toho vy
plývá, že je jí práce musí být spíš 
skrom ně vytrvalá, klidná, věcná, ne
okázalá a co do investic energie hos
podárná. Považujeme za lepší, vydá-li 
Charta 77 třebas jen jeden jed iný kva
litn í a důkladný dokum ent za rok, než 
aby o ní bylo slyšet každý den za ce
nu, že je jí práce bude zbrklá, povrch
ní nebo k pouhé pub lic itě  a popularitě  
zaměřená.

Tyto  naše výhrady ovšem nezna
menají, že jsme sami sebou a č innos
tí Charty 77 trvale a bezvýhradně nad
šeni: dosavadní práci Charty 77 zda
leka nepovažujeme za dokonalou a 
dobře víme, ko lik známek nahodilos
ti, nepřesnosti a spěchu občas v so
bě nese. Na svou obranu můžeme v 
tom to  směru uvést jen jediné: signa
táři Charty 77 nejsou ani nadlidé, ani 
světáci, ani nějaký vybraný sbor h rd i
nů. Jsou takoví, jací jsou; nikdo nemá 
možnost, právo či úmysl je nutit, aby 
snášeli ještě víc po lice jn ího a úřední
ho šikanování, než ko lik ho snášejí; 
aby měli víc sil, energie, odvahy i 
m oudrosti, než mají; aby se ještě mé
ně báli, že budou zavřeni, a ještě víc 
volného času po zaměstnání dom ov
níků, top ičů  a hlídačů věnovali práci, 
z níž pocházejí jen další rizika. Jsou 
to norm ální lidé, kteří znají strach a 
po třebu jí odpočinek, kteří se trápí tý 
miž životním i starostm i jako všichni 
ostatní a m nohdy pochopite lně horší
mi; je jich  nervy nejsou z lepšího ma
teriá lu , než nervy kohoko liv  jiného. 
Svým způsobem je tedy Charta 77 
obrazem m ožností té to společnosti v 
té to době. Lze to říct i tak, že spo
lečnost má takovou Chartu, jakou je v 
danou chvíli schopna ze sebe vydat.

(6) Právo opustit svou zemi a vrátit 
se do ní je jedním  ze základních lid 
ských práv a mají ho pochop ite lně  i 
s ignatáři C harty 77. Pokud m ožnosti



vystěhovat se někteří využijí - ať už ze 
svobodného rozhodnutí nebo pod 
nátlakem - záleží pak jen na nich, jaké 
důsledky v nové situaci ze svého pod
pisu vyvodí a jakým způsobem ve 
změněných podmínkách naplní či ne
naplní úkol, který sami sobě svým 
podpisem uložili.

V této souvislosti musíme ovšem 
upozorn it na důležitou věc: českoslo
venské sdělovací prostředky se ob
čas pokoušejí vyvolat ve veřejnosti 
dojem, že většina signatářů C harty 77 
žije v zahraničí a že snad dokonce i 
Charta 77 jako taková působí mimo 
hranice ČSSR. Vlivem takovýchto 
dezinform ací, ale i z jiných  důvodů 
(například proto, že o práci Charty 77 
slyší především ze zahraničního roz
hlasu, nebo proto, že nevěří, že tento 
druh č innosti lze vyvíjet zde) si mnozí 
lidé podobné věci opravdu myslí. Ne
ní to ovšem pravda. Zatím se vystěho
valo (většinou pod silným  policejním  
tlakem ) přib ližně 15% signatářů 
C harty 77. Naprostá většrna, včetně 
těch nejaktivnějších a nejznámějších, 
žije tedy v této zemi, za prací Charty 
77 sto jí a podle svých možností se na 
ní podílí. Přičemž i mnozí z těch, kteří 
se vystěhovali, se angažují v zemích 
svého nového pobytu v duchu Charty 
77, pomáhají k pub lic itě  jejím doku
mentům, seznamují zahraniční veřej
nost s je jím i cíli a podíle jí se na aktech 
so lida rity  s ní.

(7) N ikdo ze signatářů C harty 77 si 
asi nemyslí, že rozvoj lidských svo
bod a práv může být - zvláště v dneš
ním světě - izolovanou záležitostí té 
které země. Není to  možné nejen 
prakticky, ale izezásadního hlediska: 
na světě je jediné lidstvo, jeho štěstí a 
svoboda jsou nedělite lné a kdo v sobě 
nese poc it širší odpovědnosti za osud 
člověka na Zemi, nemůže tu to  odpo
vědnost ohraničovat státním i nebo j i 
ným i hranicem i a být lhoste jný k to 
mu, co se děje za nimi. Proto podob
ně jako se m noho svobodym ilovných 
lidí ve světě so lidarizu je  s úsilím a 
ideály Charty 77, so lidarizu je  se i 
Charta 77 se všemi, kdo kdekoliv ne
spravedlivě a zbytečně trp í nebo usi
lu jí prostředky, respektujícím i práva a 
důsto jnost člověka, o šťastnější ž i
vot. A je likož není po litickou organ i
zací, která by musela míru a druh 
svých styků podřizovat rozm anitým 
účelovým  kalkulacím , je otevřena 
každému upřímně míněnému d ia lo
gu. Od svého vzniku se Charta 77 pří
ležitostně vyjadřu je i k problém ům  v 
jiných  zemích, zvlášť pokud se do tý
kají osudu lidských práv, obesílá svý
mi dokum enty různé mezinárodní 
konference a udržuje přátelské kon
takty s podobným i in iciativam i na Vý
chodě i na Západě. V tom to  směru 
hraje stále významnější ro li d ia log a 
spolupráce Charty 77 s různým i sku
pinam i a proudy soudobého mírové
ho hnutí. Charta 77 v tom to  dialogu 
opakovaně zdůrazňuje nedělite lnost

míru, přímou závislost míru vnějšího 
na míru vnitřním , tedy na respektu k 
lidským  právům, a nutnost če lit ne
bezpečí války h lubokým i prom ěnam i 
tam, kde jsou jeho skutečné příčiny, 
to tiž  ve sféře společenských a po lit ic 
kých realit dnešního světa, nedbající
ho přirozených práv národů a ne
smyslně rozděleného. Pokud nesdílí 
stanoviska svých partnerů, snaží se 
jim  aspoň porozum ět a vyložit jim  sta
noviska svá. Domníváme se, že tato 
aktiv ita  C harty 77 je leg itim ní součás
tí je jího poslání, což vyplývá ostatně 
ze samotného textu je jího úvodního 
prohlášení.

(8) Závěrem této malé sebereflexe 
se pokusíme stručně zam yslet nad 
tím, čeho objektivně zjistite lného 
Charta 77 svou osm iletou existencí 
dosáhla a co dobrého do života naší 
společnosti vnesla.

Především by bylo chybné dom ní
vat se, že se je jím i dokum enty nikdo 
nezabývá. I když státní orgány je jich  
příjem zásadně nepotvrzují a výslov
ně na ně n ikdy nereagují, víme, že 
jsou na různých stupních mocenské 
hierarchie pečlivě studovány. Ne-li 
všichni, rozhodně aspoň někteří 
představitelé státní a po litické  moci 
dobře vědí, jakko li to  jsou z p o litic 
kých důvodů nuceni popírat, že Char
ta 77 usilu je o pravdivý obraz poměrů 
a že zrcadlí mínění společnosti roz
hodně lépe než státem kontrolované 
sdělovací prostředky. Ale i kdyby byli 
představitelé moci k věcnému obsa
hu těchto dokum entů jakko li lhoste j
ní, museli by se jim i přesto zabývat: 
vědí dobře, že veřejnost - nebo aspoň 
ta je jí část, která se zajímá o věci 
obecné - ty to  dokum enty zná (třebas 
jen útržkovitě ze zahraničního vysílá
ní), že jsou známy úřadům i veřejnosti 
jiných  zemí a že je tedy nutné, aby je 
znali i oni, byť jen proto, aby věděli, 
co vlastně mají bagatelizovat a popí
rat. Tato oko lnost sama má ovšem už 
nepochybný význam: státní orgány 
jsou nuceny vyrovnávat se s p rob lé
my, které by jinak pravděpodobně 
přehlížely nebo vůbec neznaly, a jsou 
nuceny na ně nějakým způsobem 
reagovat. N ikdy přirozeně nepřizna
jí, že to či ono udělaly z podnětu 
C harty 77 nebo v důsledku její kritiky. 
Nicméně m ohli bychom  jm enovat ne
málo konkrétních příkladů, kdy krát
ce poté, co se Charta 77 urč itou  pro
blem atikou zabývala, objevila se - ja 
koby náhodou - tato prob lem atika v 
jednáních zástupite lských orgánů i v 
tisku a počala být - ať už jakko li po lo
vičatě nebo tendenčně - d iskutována 
a občas dokonce částečně řešena.

Státní moc - dosud jed iný a suve
rénní subjekt všech společenských 
jednání a rozhodnutí - je tedy od jisté 
doby nucena zabývat se různým i pal
čivým i tém aty v trochu jiném  pořadí a 
trochu jiným  způsobem, než jaký si 
předem naplánovala. Vedle je jího 
pracovního kalendáře jako by se tu

tedy objevil ještě kalendář jiný; vedle 
o fic iá ln ího  subjektu dění jako by tu 
vyvstal ještě subjekt další, který je 
nutno přece jen tak nebo onak brát v 
potaz. Chartou 77 zkrátka vstoupil do 
společenského života po dlouhé do
bě opět č in ite l, který si dokázal získat, 
navzdory všem pokusům o jeho likv i
daci či d iskrim inaci, určitou, na stát
ní moci nezávislou, a u to ritu .T o tiža u - 
to ritu  pravdy. Možná to bude znít ne
skromně, a le je  tom u tak: Chartě 77 se 
věří. Podobně jako se věří VONSu. A i 
je jí nejzapřísáhlejší odpůrc i musí s 
tím to faktem počítat.

I kdyby tedy bylo příkladů konkré t
ní nápravy sebemíň, nemůže situace, 
kterou Charta 77 vyvolala, zůstat na
trvalo bez kladných společenských 
důsledků. Za osm let je jí existence se 
přece jen leccos ve společenském k li
matu i v mocenské praxi prom ěnilo  k 
lepšímu. Posílilo se právní vědomí. 
Zesílil ohled k zákonnosti nebo aspoň 
k je jí form ální stránce, zesílil ohled k 
mezinárodním u veřejnému mínění, 
zesílily obavy z publikace zjevného 
bezpráví. V podnicích a organizacích 
se objevují známky větší sam ostat
nosti, respektive větší odo lnosti proti 
zákulisní m anipulaci po litickým i o r
gány. M ocenský aparát si v některých 
svých složkách a na některých úrov
ních začíná zvolna uvědomovat, že tu 
existuje u rč itý  zárodek nezávislé kon
tro ly  zdola, že tu je prostě někdo, kdo 
se nebojí jeho činy k riticky zkoum ata 
veřejně o nich referovat. Obava ze 
svévolných rozhodnutí jako by vzrost
la, i když se to zatím projevuje pře
vážně jen ve snaze různých funkc io 
nářů vyvléknout se z osobní odpo
vědnosti a skrýt se za anonym itu apa
rátu.

Důležitější ovšem než ty to  lehké 
posuny ve výkonu moci jsou posuny v 
myšlení a postojích společnosti. Lidé 
si začínají uvědomovat, že tu je jaká
si instance, která sice nedisponuje 
žádnými přímými mocenským i ná
s tro ji, k níž se však přesto lze v kra j
ním případě odvolat či obrá tit o po
moc a která svou morální vahou m ů
že dosáhnout aspoň toho, že postiže
ný nezůstane zapomenut, ztracen, 
neznám. A představuje-li Charta 77 
co do počtu svých signatářů jen m ik
roskopickou část společnosti, svým 
významem tento svůj fyz ický rozm ěr 
dalekosáhle přesahuje: jako by tu po 
letech úplné atom izace společnosti 
a to tá ln ího mravního zrelativizování 
vzniklo opět cosi, čím se lze m ěřit a o 
co se lze tak či onak opřít.

Charta 77 se stala bezděky jakým si 
průzkum níkem, který m apuje terén. 
Zkoumá to tiž  hranice možného. Po
kouší se ty to  hranice rozšířit. Nasta
vuje vlastní kůži, aby se z jis tilo , kudy 
lze a kudy zatím nelze jít. Klestí cestu. 
A otevírá tak za sebou prostor, který 
mohou využít jiní.

Nezřetelnější to  asi je v ku ltu ře  a vů
bec v duchovním  životě. Těžko si lze
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představit, že by se bez vzniku a pů
sobení C harty 77 tak š iroce rozvinulo 
nezávislé myšlení, lite ra tura  a umění, 
jak se v posledních letech stalo. A bez 
zázemi, tlaku a měřítek, které tato ne
závislá ku ltu ra  představuje, bez její 
znám osti, rezonance a bez duchovní
ho potenciá lu , který probudila  opět 
k životu, si lze zase těžko představit 
leckteré významné činy a iniciativy, kte
ré se ob jevily  na území oficiá lně povo
leného, respektive na jeho okrajích. 
Což se ovšem netýká jen ku ltu ry v už
ším slova smyslu: je  velmi pravděpo
dobné, že vystoupení Charty 77 mělo 
inspirativní vliv i v takových oblastech, 
jako  je například náboženský život, v 
němž se objevují v posledních letech 
zřetelné příznaky emancipace, anebo 
jako je ekologie, o niž se začíná spo
lečnost stále víc zajímat, v id ite lně se 
přitom  vym aňujíc ze své dřívější apa
tické  odevzdanosti osudu.

Existuje však ještě další dů lež itý  pr
vek, který Charta 77 do soudobého ži
vota naší země vnesla. Po mnoha de
sítile tích a vlastně staletích nepřetr
žitého vylučování skupin obyvate l
stva z veřejného života a skryté nebo 
posléze docela otevřené in to lerance 
se tu poprvé ob jevilo  společenství ra
d iká lně nového typu: to tiž  společen
ství vskutku otevřené, n ikoho nevylu
ču jíc í a n ikoho nedeklasující, spole
čenství skutečné to lerance a rovnos
ti, v němž se sešli in te lektuálové i oby
čejní lidé, konzervativci a nekonform - 
ní mládež, m arxisté, kato líci, liberá
lové, socia lis té  i protestanté, a v němž 
nemá žádná názorová orientace á 
p rio ri “ vedoucí ro li” . Pokud v něm ně
kdo “ vedoucí ro li” má, pak jen tu, kte
rá je  opřena o au to ritu  konkrétních č i
nů. A le i ta to  “vedoucí ro le”  je  podm í
něná: neexistu je nástroj, který by ji

kom uko liv  zaručoval o m inutu déle, 
než jak d louho si ji svou prací bude 
zasluhovat. Sami si to  možná málo 
uvědomujeme, ale jde o jev h is to ricky 
opravdu významný, protože je zcela 
nový. Mohl by být zárodkem  skuteč
ně dem okratické perspektivy: i kdyby 
se to tiž  v budoucnosti sta lo cokoliv, 
tu to  událost - jakožto zkušenost, mo
del a výzvu - z národní paměti už vy
mazat nepůjde.

Jak vyplývá z toho, co jsem řekli o 
je jích východiscích a smyslu, lze 
Chartu 77 chápat jako pokus o nový 
typ  po litiky, respektive o obnovu to 
ho obsahu pojm u politika, který pra
původně měl a který je dnes už tém ěř 
zapom enut. Charta 77 znamená to tiž  
rozchod s jakým ko liv  účelovým  ma
névrováním ve sféře moci, zaměře
ným především k je jím u získání a udr
žení a je  výrazem elem entárního ob
čanského zájmu o záležitosti obce, 
zájmu nezištného, ideo log icky nefil- 
trovaného, z prosté lidské odpověd
nosti vyrůsta jícího a ke světu kon
krétního člověka orientovaného. Ma
jíc v dnešním světě rozm anité obdo
by a paralely, stává se Charta 77 sou
částí vznikajícího m ezinárodního ví
cehlasu, do nějž vnáší osob itý  a ne
zam ěnite lný tón.

V ícekrát jsme se setkali v různých 
prostředích s názorem, že vystoupe
ním C harty 77 se do podivného bez- 
časí naší země vrá tily  opět dě jiny a že 
mnohé, co se předtím  zdálo nesm ysl
né, dostalo opět smysl. Byli bychom  
šťastni, kdyby to  byla pravda, a poku
síme se i v budoucnosti dělat vše, co 
bude v našich silách a možnostech, 
aby se tato pravda potvrdila.

D okum ent C harty  77 č. 2/85

M iroslav Kusý

Augiášov chliev 
reálneho socializmu
Čo je podstatě socializmu cudzie a 
čo nie 
Moje, tvoje, naše, vaše, všetkých 
Odkial’ začat', kam to až dotiahnuť

Kolem vánoc 1983 se do zahraničí 
dostala bez vědomí autora ste jno
jm enná studie d isidenta M iroslava 
Kusého^ žijícího v Československu. 
Listy v Římě vydaly úryvky této stu
die, která výborně popisuje rozsah a 
příč iny společenského jevu, jenž 
dnes snad nejlépe reprezentuje tam ní 
společenské pom ěry - korupce, krá
deže, fuškaření a vzájemné úsluhy. 
Tyto  jevy dnes už podstatně omezují 
moc strany a vlády nad lidm i. A ť stra
na chce či n e jis t í  lidé v Českosloven
sku, straníci či nestraníci, dnes m o
hou všechno, m ají-li známé na správ
ných místech a vědí komu, kdy, kde a 
ko lik dát. Kupuje se členství ve stra
ně, devizové přísliby (2.000 Kčs), mís-
+  ̂  I A I , ^ Í , ° ,  . I U  ____ x ~ 4 .------- u
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ta ieKaru ve veikycn mesiecn (az 
200.000 Kčs), přije tí na vysokou ško
lu (auto nebo ekvivalent). Vedoucí 
jednoho národního podniku si může 
podp la tit dělníka z jiné  továrny, aby 
mu vyrob il z materiálu a na stro jích té 
jiné  továrny žádanou součástku. Ně
kdy se mi zdá, že stačí jen počkat, až 
nám vedoucí soudruzi prodají ze stát
ního a celospolečenského vlastnictví 
onu pověstnou leninskou oprátku... 
Bez korupce by se dnes národní hos
podářství snad úplně sesulo.

L isty vynechaly z této studie střed
ní, podle mého názoru nejdůležitě jší 
část, která rozebírá příčiny, proč je
v reálném socialism u korupce tak 
rozšířena a proč musí být korupce 
nutně průvodním  jevem i ostatních, 
nereálných, pouze v hlavách socia lis
tů existu jících socialism ů.

Pro ty, kteří úryvek studie v Listech 
nečetli, připom ínám , že v první části 
Kusý dokazuje, že tzv. přežitky m inu
losti, o kterých strana a vláda tak čas
to mluví, ve skutečnosti vůbec přežit
ky nejsou, nýbrž jsou nutným  důsled
kem existu jících poměrů. Lidé kra
dou, předstírají, podplácejí, ne proto,



že se za kapita lism u tak dělo a oni se 
to od kapita listů naučili, ale proto, že 
(reálně) socia lis tický systém je k to 
mu vede. Je nesmyslem si myslet, že 
např. v USA je nutné dát obchodníko
vi všimné, aby vám prodal auto nebo 
kohoutek k vodovodu. Navíc, v reál
ném socialism u kradou nejen malí li
dé, ale, a to hlavně, vedoucí kádry.

V další části hovoří Kusý o tom, že 
podle o fic iá ln í propagandy dělá pří
ležitost zloděje, ale že ze správného 
socia listického člověka příležitost n i
kdy zloděje neudělá. S ocia listický 
člověk by neměl dávat úplatky a radě
ji by měl trpět. Podle o fic iá ln í propa
gandy jsou poměry v reálném socia
lismu dobré aza vše mohou pouze zlí, 
zaostalí, nemorální lidé.

V poslední části studie Kusý ko
m entuje to, že v Československu jsou 
dnes postiž ite lní všichni až po úroveň 
ředite lů podniků. Je to snad urč itý  
pokrok ve srovnání s m inulostí, ale 
nom enklaturním  kádrům vyšších ka
tegorií se nic neděje a ani nebude dít.

V této části jsou některé číselné 
údaje, které L isty neuvedly, i když 
by určitě  každého zajímaly. Tak vy
padla ze studie věta:

“ Medzi l’udom koluje, že generál- 
ny ta jom ník má mesačne 35.000 Kčs 
platu a prezident tiež to l’ko, kto však 
vie, aká je  skutočná pravda?”

O odstavec dál Kusý říká:
“ Keď som sa v šesťdesiatom 

ósmom roku (a to bolo ešte asketické 
obdobie opro ti tom u, čo přišlo ne- 
s_koršie) stal iba vedúcim oddelenia 
ÚV KSS, začal som otvárať údivom 
oči: s kom unistom , ktorý dovtedy 
pracoval pre stranu gratis a ktorý si 
myslel, že je to tak samozřejmě, naraz 
‘neform álne ’ dohodli osob itný plat na 
5.500 Kčs mesačne.”

Pro naše útlé exilové duše Listy tu 
to částku zm ěnily na 3.500 Kčs. Nebo 
to byla tisková chyba?

Zde je zkrácená část studie, kterou 
L isty neuveřejnily:

Pokia l’ teda ide o onoho stále vzý
vaného socia listického člověka, třeba 
sa rozhodnúť: alebo s ním budeme 
naďalej počítat’, akoby ho bolo všade 
plno, akoby sme s ním boli v denno- 
dennom styku, akoby celé to "akoby” 
bola realita, alebo si přiznáme, že 
jestvujem e len v podobě propagan
d istického ideálu, za tia l’ čo tu na Ze
mi máme len obyčajného reálnoso- 
c ia lis tického člověka reálnosocialis- 
tických  pomerov - a ten má s oným 
ideálom spoločné asi to l’ko, ako vo
da s vodkou. V eďnakon ieca j sám po
jem reálneho socializm u sa tu predsa 
zaviedol právě preto, aby sme sa dr- 
žali pekne pri zemi a brali realitu, kto- 
rú tu máme, za jed iný naozaj jestvu- 
júc i a naozaj ako tak fungu júc i socia
lizmus.

To, čo tu platí pre “ socia listického 
člověka", platí rovnako aj pre onú po- 
vestnú “ podstatu socia lizm u” . Co je

to, táto ta jup lná “ podstata socia liz
mu", kde je táh ran ica , k to ráodde l’uje 
to, čo jej je “ bytostné blízké", od toho, 
čo už jej má byť "bytostné cudzie” ? 
Taká zlodějina, například, nie je za
kalkulovaná do podstaty socializm u. 
Ak sa v reálnom socializme predsa 
len vyskytuje, je tam om ylom , nedo
patřením, je trieskou, zadretou do je 
ho zadku: stačí ju  z neho vytrhnúť, rá
nu vydezinfikovat’ a podstata socia
lizmu opáť zasvieti vo svojej čistotě a 
1’udia budú mať raj na Zemi.

Ano, pod l’a reálnosocia listických 
propagandistických zaklínačov je to 
všetko ohrom né jednoduché. Pozna- 
jú jednu chudobnú abstrakciu socia
lizmu a na nej majú nakašírovaný 
svoj, prevažne ad hoc budovaný pozi
tivny ideál socializmu.

O páť teda utopizm us ako vym ode
lovaný p od l’a Platóna alebo Campa- 
nellu. Nepochybne ani v Platónovej 
u topickej Ústave, ani v Cam panello- 
vom Slnečnom štáte sa nekradne, 
z lodejstvo im je “ bytostné cudzie” . 
Ž iadne ideálne zriadenie s tým ito  jav- 
mi nepočítajú, to  nie je vynález reál- 
nosocia listicke j ideologie. -

Ako vieme, humánna m edicína sa 
nezaoberá chorobam i, ktoré sú č lo - 
venku “ bytostné cudzie" - například 
králičím  morom. To, že h l’adá spóso- 
by liečenia 1’udských chorob, nezna
mená, že by ich považovala za “ by
tostné cudzie” člověku. Naopak, po
k ia l’ člověka napadajú, sú mu “ by
tostné vlastně” .

Humánně právo je v podobnom  po
stavení ako humánna medicína: aj 
ono sa v oblasti napr. trestného prá
va zaoberá takým i pro tispo lečenský
mi činm i člověka, ktoré sú mu v da
ných pom eroch “ bytostné vlastné” , 
voči ktorým  nie je imúnny. A naopak 
člověk, dopúšťajúci sa skutočne “ by
tostné cudzích” činov, odporu júc ich  
jeho 1’udskej podstatě, je už člove- 
kom duševne chorým , a preto nepatří 
krim ina listom , ale psychiatrom .

Pokia l’ budú teda 1’udia v reálnom 
socializm e kradnúť, podvádzať, pod- 
plácať v takom rozsahu, že to bude 
pre spo ločnosť vážný sociá lny jav a 
nie kuriozita, psychická úchylka vy
šinutých jednotlivcov, pok ia l’ bude 
spoločensky nevyhnutné s tým to  ja- 
vom inštituc ioná lne  bojovat’, po tia l’ 
sa nestane “ bytostné cudzím ” socia
listickém u zriadeniu.

Ideológia a propaganda móže teda 
tárať všeličo o “ podstatě socia lizm u” , 
ale žiadne jej sofizm y neprekrútia 
realitu na to l’ko, aby sme sa mohli 
odvážit’ vyvěsit’ nad bránu do našej 
socia listicke j skutočnosti Standardu: 
“ Prvá krajina na svete bez zlodejov a 
podvodníkovi”

V reálnosocia listicke j ideo log ii a 
propagandě sa donekonečna om ie l’a 
téza o zázraku harm onického sp lynu- 
tia ind iv iduá lnych, skupinových a ce- 
lospoločenských záujmov za socia
lizmu. Je to téza nedialektická, vy
střihnutá z čítaniek tých na jprim itív-

nejších a najdile tantickejších u top ic
kých textov. Znie to dojemne a po- 
vznášajúco: doteraz sa každý zištné 
hnal za svojím vlastným prospechom 
a a jh l’a - naraz sme tu vytvořili pomě
ry, v ktorých sa všetky naše záujmy 
zlievajú v jeden najvyšší spo ločný 
záujem, v záujem socializm u, socia
listickej spoločnosti. V jej rámci sú si 
všetci l’udia bratm i, všetci sú si navzá- 
jom nezištne oddaní, všetci pracujú 
pre blaho celku. Táto spo ločnosť - 
hovoří aj profesor Laco - “vychádza 
zo zásadného súladu ce lospoločen- 
ských a indiv iduálnych záujmov v so
cializme".

Škoda len, že to hovoří v takom 
kontexte, v ktorom  to pósobí ako pást’ 
na oko.

V te jto  idyle od sam otných našich 
socia listických začiatkov až doteraz 
však niečo veťm i podstatného škrípe. 
Ideológia a propaganda sa veťm i 
l ’ahko vyrovnala s tým to  škripotom : 
to, čo je celospoločenský záujem, 
stanovuje a restanovuje, d lhodobo 
a ad hoc určuje strana a vláda. Na roz- 
diel od nich tie ind ividuálně a skup i
nové záujmy, ktoré odporu jú  stranou 
a vládou určeným celospoločenským  
záujmom, sú pseudozáujmy, škodlivé 
protispoločenské záujmy, ktorých 
realizáciou by si v konečnom dósled- 
ku škodili sami sebe.

Takýto “ celospoločenský záujem ” 
teda vlastně vzniká tak, že sa naň po
výší jeden z parciá lnych m ocenských 
záujmov - štátny záujem (stotožnený 
so skupinovým  záujmom strany), z 
ktorého sa urobí jed iný a najvyšší 
“ záujem socia lizm u” a ako taký sa 
postaví nad všetky ostatně.

Podťa uvedenej ■ zvrátenej log iky 
p rio rity  a ap rio rity  ce lospoločenské- 
ho záujmu sú to všetko vlastně záuj
my sebazničujúce, m asochistické, te
da protiprirodzené, pretože ce lospo
ločenský záujem je predsa absolútne 
dobro, absolútna spravodlivosť, ab- 
so lú tny prospěch nielen p re ce lo kvó - 
bec, ale aj pre každého jednotlivca  a 
pre každú spoločenskú skupinu 
zvlášť. Kto kradné a podvádza za ka
pita lizm u, okrádá a podvádza n ieko- 
ho iného vo svoj prospěch a pre uspo- 
kojenie svojich osobných záujmov. 
Kto však podvádza a kradné za socia
lizmu, okrádá a podvádza v duchu 
danej zvrátenej log iky nielen celok, 
ale v konečnom dósledku aj sám se- 
ba, poškodzuje nielen ce lospolečen
ské záujmy, ale v konečnom  dósledku 
aj svoje vlastné individuálně záujmy.

Táto in terpretácia záujm ov nie je 
ani zdaleka čisté teore tická  záleži
tost’. V reálnom socializm e má aj v e l
ký po liticko -m an ipu lačný význam. 
Například v tom, že robotn icka  trieda 
v tom to  reálnom socia lizm e "vládne” 
iba tak a iba potial', ako a pokia l’ pre- 
sadzuje a uspokoju je  právě ten “ ce lo 
společenský záujem ” , k to rý  jej fo r
m uluje a předkládá kom unistická 
strana ako jej předvoj. Ak by robotníc- 
ka trieda nebola ochotná či schopná
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po ch o p iťa  vz ia ťna  vedomie, ak by sa 
pokusila  presadzovať predovšetkým  
svoje triedne záujm y tak, ako ich sa
ma vidí (ako sa to naposledy udia lo v 
PoTsku), potom je priam povinnosťou 
jej vševedúceho a neom ylného pred- 
voja, aby tú to  “v ládnucu tr iedu ” p ři
nutil hoci aj pom ocou najtvrdšieho 
násilia, v rá tit’ sa na “ jed ine správnu 
cestu” , aby jej teda nedovolil postu
pova t pro ti svojim  “ skutočným ", 
“ pravým ” triednym  záujmom, to tož 
ným s celospoločenským i, stranou 
určeným i záujmami. Je to teda priam 
m esian istické poslanie predvoja ako 
nos ite l’a zjavenej pravdy ce lospolo- 
čenského záujmu: my ťa prinútim e 
p ln it’ svoje “ h is torické poslanie” , my 
ťa spasíme bez ohťadu na to, či sa ti 
to  páči alebo nie, či po tom túžiš, ale- 
bo sa tom u brániš!

Keď onu podarenú interpretáciu  
súladu záujm ov uplatním e na náš 
problém  socia lis tických zlodejstiev, 
zostanem e stát' v úžase nad tým , aké 
obrovské množstvo 1'udí tu postupuje  
proti svojim  “ sku točným ", “ pravým ” , 
“ jed iné správným ” záujmom. Podl’a

te jto  in terpretácie by to bol priam o 
apoka lyp tický obraz ce lonárodného 
pokusu o samovraždu. Bol by to po
kus, aký nemá v dějinách obdoby a 
základná otázka by v ňom stála takto: 
a lebo sa straně a vládě “ raz prevždy” 
podaří podriad iť všetky “ nepravé” in
div iduálně a skupinové záujm y ce lo 
společenského záumu, vytýčeném u 
stranou, alebo tie to  znemožnia jeho 
realizáciu a tým  zahubia aj celú spo- 
ločnosť.

Našťastie tom u tak nie je. To iba 
m etafyzika harm onického splývania 
všetkých záujm ov za socia lizm u v je 
den všepohlcu júci a všetkému nad- 
radený “ ce lospoločenský záujem " 
vedie k takým to absurdným  záverom.

Určité záujm y sú l’uďom spoločné 
a preto sa na ich základe zoskupujú 
do sociá lnych skupin a organizácií. 
Ich prostredníctvom  si tento  svoj sku
p inový záujem presadzujú spoločne, 
spoločne ho bránia pro ti takým  iným 
ind iv iduá lnym  či skupinovým  záuj
mom, ktoré ich záujm u odporu jú , 
brzdia či znem ožňujú jeho uspoko jo- 
vanie. Skupinový záujem však nie je

niečo dané a priori, čo by jestvovalo 
m imo osobných záujmov je d n o tli
vých l’udí a nad nim i. Je iba výsledni- 
cou ich zoskupenia a zmnoženia.

Individuálně a skupinové záujmy 
l ’udí sa takto stretávajú, rozchádzajú, 
navzájom podporujú, vylučujú, do- 
stávajú do konflik tov. Výslednicou 
toh to  střetu ind iv iduá lnych a skupi
nových záujmov sú záujm y spoločen- 
ské. T ieto sú už produktom  aj vzájom- 
ného kom prom isu zúčastněných 
reálných záujmov. To znamená, že 
čím je spoločenský záujem vyššej 
úrovně, tým je abstraktnější. Na naj- 
vyššej úrovni je celospoločenský 
záujem, kto rý je teda najodvodenejší 
a najabstraktnejší, pretože vyjadřu
je len to, čo je spoločným , všeobec
ným záujmom všetkých róznorodých 
ind iv iduí a skupin danej spoločnosti.

Skutočný celospoločenský záujem 
teda nezávisí od toho, o čom sa uzne- 
sie strana a vláda. Nie je produktom  
zjazdového paláca, ale pomerov, v 
ktorých si 1'udia uspokoju jú svoje 
róznorodé záujmy.

Z hradiska uspokojovania týchto  
záujmov to móžu byť rózne usporia- 
dané poměry: od naprosto neuspo- 
riadaných, chaotických, kedy si kaž
dý svoje záujmy presadzuje na vlast- 
nú pást’ (“ d ivoký Západ"), cez rózne 
zle a lepšie usporiadané až po op ti
málně poměry, v ktorých sa uspoko
ju je  maximum osobných 1’udských 
záujmov.

Jedným z veťm i podstatných pre- 
javov krízovej neusporiadanosti (níz
kého stupňa usporiadanosti) pom e
rov je aj spoločenský významný ná- 
rast takej antisociálnej č innosti, ako 
\e “ nezákonné obohacovanie sa z ne
poctivých zdro jov” . To teda nie sú 
“ nepravé” , “ fa lošné” záujmy, ktoré k 
tom u 1’udí vedú proti ich celospolo- 
čenským  záujmom; to sú zle usporia
dané, krizové poměry, v ktorých sa 
zištné osobné a skupinové záujmy 
1’udí presadzujú stále viac proti sebe 
navzájom, navzájom sa stále viac vy
lučujú a obm edzujú, takže celospo- 
ločenské záujm y - ako výslednica 
tých to  divokých stretov - obsahovo 
chudobnejú, abstraktnejú, vytrácajú 
sa do pozadia.

Záujem rozkrádača, fa l’šovatel’a 
účtov, nie je  o nič falošnejší, o nič me- 
nej reálny ako záujem ta jom níka stra
ny či předsedu vlády: ide iba o to, či sa 
pom ěry rozvinů smerom k neusporia
danosti, kedy bujnejú asociálně záuj
my na úkor sociá lnych, alebo sazač- 
nú rozvíjať smerom k usporiadanosti, 
kedy stále viac prevládajú záujm y so
ciálně. Nie je to  predovšetkým v l’u- 
ďoch, ktorí by si len z akejsi nepocho- 
p iteťne j neuvedom elosti chceli pre
sadzovať svoje “ fa lošné” záujmy, ale 
je to predovšetkým v pom eroch, ktoré 
um ožňujú či brzdia bujnenie takých- 
to asociá lnych záujmov.

Profesor Laco teda nemá pravdu, 
ak tvrdí, že zdrojom  onoho nepoctivé



ho obohacovania sa je jednoducho 
“ snaha preferovat’ podnikové, miest- 
ne, skupinové alebo osobné záujmy 
na úkor ce lospoločenských” . To je 
predsa právě až výsledok zvrátenej 
s ituácie - však nenájdeme v adm in i- 
stratívnom potlačení takýchto  podn i
kových m iestnych, skupinových či 
osobných záujmov; pokia l’ nezačne
me od gruntu, od pomerov, móžeme 
sa pohoršovat’ ko l’ko chceme nad 
“z iš tnosťou” jednotlivcov a skupin a 
nijako to s nim i nepohne.

Aby sme si našu tézu vysvětlili na 
čo najjednoduchšom  příklade: pomě
ry cirkusovej arény, ktoré si staří Ri- 
mania zaviedli pre svoju zábavu, sú 
příkladom  zle usporiadaných, sociál
ně kon trad ik to rických  pomerov, V 
tých to  pomeroch museli g ladiátoři 
zápasit’ o život, ich životné záujm y sa 
v nich navzájom vylučovali: uspoko- 
jenie záujmu jedného znamenalo 
smrť, teda absolútne potlačenie záuj
mu druhého. Prizerajúci sa Rimania 
sa zabávali, a možno aj pohoršovali 
nad ich krvilačnosťou - tá však bola 
produktom  pomerov. Člověk, ktorý 
by chcel v tých to  pom eroch g lad iá to- 
rov prevychovávať k vyššej uvedome- 
losti, k tom u aby nepreferovali svoje 
osobné záujm y na úkor ce lospolo
čenských, by sa javil ako blb. Najprv 
nás dostaň z arény, najprv zmeň naše 
poměry - povedali by mu - a potom sa 
móžeme baviť aj o “vyšších" záuj- 
moch.

Keď to domyslím e do dósledkov, 
znamená to, že rozhodujúci doraz 
musíme klásť nie na premenu l’udí k 
akejsi fiktívnej a neprirodzenej “ ne
z iš tnosti” , ale na takú premenu po
merov, aby sa v nich s prirodzenou 
z ištnosťou l’udí počítalo, aby ju mali 
zakalkulovanú vo svojej podstatě. 
C ie l’om premien je teda vytvo řit’ také 
poměry, v ktorých by sa táto prirod- 
zenosť mohla maximálně up la tn it’ 
tak v ich vlastný prospěch, ako aj v 
prospěch všetkých ostatných a teda 
aj v prospěch celku. Platí to  predo- 
všetkým pre ekonom ickú reformu, 
ktorá - ako by malo byť našim marxis- 
tom dávno známe - je základom a vý- 
chodiskom  všetkých ostatných ďale- 
kosiahlejších a trvanlivějších spolo- 
čenských zmien.

Nie som ekonom, ale p rinc ip  takej- 
to  dóslednej ekonom icke j reform y 
musí byť jasný každému, kto sleduje 
vznik a vývoj našich ťažkostí a dote- 
rajšie pokusy o ich riešenie doma i u 
susedov: z hťadiska otázok, ktorým  
sa venujeme v te jto  stati, ide predo- 
všetkým o vytvorenie takého zdravé
ho, sam oregulácie schopného, na 
vlastných nohách stojaceho hospo
dářského systému, v ktorom  by bolo 
pre 1’udí výhodnejšie poctivo praco
vat' ako sa flákat’, up latňovat’ svoje 
schopnosti v pracovnej a spoločen- 
sky inak prospešnej aktiv itě  ako v m i- 
m opracovných a asociá lnych aktiv i
tách, v ktorom  by sa im skór a lepšie

vyp la tila  in iciativa v uvedomelej práci 
než in iciativa vo fuškách, švindloch 
a zlodejstvách, kde by z hťadiska vše
stranného ocenenia i výsledného 
efktu stálo za to namáhať se viac na 
spoločnom  ako na privátnom , viac vo 
sférách legálnych možností ako vo 
sférách polo legálnych a ilegálnych 
prieluk, medzier jestvujúcej legality.

To, čo tu platí pre ekonom ickú 
oblast’, platí v zásadě aj pre všetky 
ostatné oblasti spoločenského živo
ta. Vezmime si z nich ako příklad len 
takú háklivú otázku, ako je systém 
prijím ania na vysoké školy. Celé roky 
sa tu udržiava pri živote po liticky  a so- 
c iá ln e  e v id e n tn e  n e sp ra v o d liv ý , 
dnešným c ie l’om vysokého školstva 
odporu júc i a spoločensky škodlivý 
systém výběrového prijím acieho 
pokračovania, lim itovaného sm ěrný
mi číslam i (přirovnávaného konkurz- 
nému pokračovaniu pri vstupe do za- 
mestnania). Celé tie to  roky sa nepre- 
trž ite  a so stále rovnakým nulovým 
efektom bojuje proti nevyhnutným  
sprievodným  znakom toh to  systému - 
ako sú intervencie, podplácanie, pre- 
sadzovanie prom inentných uchádza- 
čov zhora. To, čo by mal ténto systém 
údajné zabezpečovat' - aby sa na vy
soké ško ly dostali len tí najlepší z naj- 
lepších - nielenže neplní, ale často 
paradoxně zvracia v opak.

Napriek tom u, že sa to to  všetko 
vel’mi dobré vie, že to  znechucuje 
všetkých poctivých vysokoškolských 
uč ite l’ov, napriek kritike  toh to  systé
mu takým i odborníkm i, ako je akade
mik O. Pavlík (pozři jeho č lánky v No- 
vom slově z ja ri m inulého ročníka), sa 
však tento systém naďalej zachováva 
a utvrdzuje: rozvíjajú sa iba preventív- 
ne a represívne opatrenia, ktoré tu 
majú zabránit’ len do očí b ijúcim  ex- 
cesom (alebo ich aspoň zdiskrétn iť), 
pseudoobjektiv izu jú sa jestvujúce 
kritériá: kádrový póvod sa už nehod
notí od oka, ale - povážte! - boduje sa; 
body za kádrový póvod uchádzača a 
za jeho vyrovnanie sa s náboženskou 
otázkou sa kódujú do počítača a vy- 
hodnocujú  e lektron icky! Či vóbec 
m ožno postupovat' ešte ob jektívnej- 
šie? Lenže problém  je v tom , že sa
m otný tento systém je od základov 
zlý, že ho třeba od základov zmeniť, 
zdem okratizovať v duchu ústavy a 
e lem entárnych východísk dnešného, 
Hobe zodpovedajúceho poňatia so 
c iálnej a po liticke j spravodlivosti.

Například v tom zmysle, ako o tom (v
.edených článkoch) píše akademi.. 

Pavlík: že kom unisti by mali sp ln it’ 
svoje s l’uby z obdobia  svojho boja o 
moc, pod l’a ktorých školy, vrátane 
vysokých, budú přístupné každému, 
kto má záujem a předpoklady; že na- 
m iesto takej sociálnej po litiky  (šti- 
pendiá, vysoké dotácie, štúdium  v 
podstatě zadarmo), ktorá um ožňuje 
študovat' len poměrně úzkému, prefe
rovanému okruhu l’udí, třeba prejsť k 
takej podstatné modernejšej sociá l

nej politike, ktorá tú to  základňu zá
sadné rozšíri - a to hoci aj na ú ko rdo - 
terajšieho poňatia sociálnej pomoci 
(například znovuzavedením poplat- 
kov za štúdium ). Poznám u nás množ
stvo l’udí, ktorí sú ochotní p la tit’ akú- 
koťvek rozumnú sumu, p rivyrábaťs i, 
splácat’ po skončení štúdia (a ktorí 
majú na štúdium  všetky předpoklady 
okrem “ kádrových") - len keby sa na 
to štúdium  dostali. Poznám množstvo 
rodičov, ktorí sú svojim  deťom  ocho t
ní p la tit’ štúdium  - len keby ich na to 
štúdium  vzali.

K torýkoťvek systém (hospodářsky, 
školsky apod.), potrebu júc i každú 
chvíťu nějaké m im oriadne “ opatre
nia” na boj proti niečom u v jeho rám
ci, vyžadujúci si neustále zasáhy 
zvonku, je zrejme systém om vadným, 
zle usporiadaným, neživotným . Jeho 
záchranu nemožno hťadať v čo naj- 
váčšom počte takýchto  “ stále dósled- 
nejších opatření” , ale jed ine v refor- 
me samotného systému, kto rý  potře
bu všetkých tých to  a podobných 
“ opatření” zruší.

Vybral S. Reiniš
□

Až přijedete do Kileheneru, navštivte 
krajanskou

RESTAU RA C I MF-TRO 
164 Victoria Street North, 

Kitchener, Ontario, lei.: 743-2720.

Deset druhů řízků a další jídla. 
Otevřeno sedm dní v týdnu

S lu ž b a  č te n á řů m

Ozve se hezké ženské stvoření, 
které věří,
že stud je nejkrásnější ozdoba ženy,
že žárlivost je strašná vášeň,
že projímadlo se bere potají,
že ženy poďobané od neštovic
jsou chlípné,
tomu, kdo věří,
že logika nevysušuje cit,
že zácpa ovlivňuje myšleni,
že požár není podívaná a
že optimista je totéž co blbec?
Zn.: Čtyřicetiletý optimista 
(451 Susex House,
The West Mail no.221
Toronto, Ont. - M9C 1G1, Canada).



Zajímavosti ze světa
Ota Ul£

Extradition čili o vydávání uprchlých osob
Před pár lety konzervativní ka to lic 

ká vláda v Bavorsku vydala, to tiž  ná
silně předala, do reálně socia lis tické 
ho Československa dvě osoby, jim ž 
se podařilo  up rchnou t a m ysle ly si, 
že dosáhly svobody.

R ozhodnutí padlo v Mnichově; 
však hnědá m etropole  má v našich 
kruzích svůj oprávněný zvuk. Zvedl se 
větřík, n iko liv  ale uragán protestů, 
m nichovští byrokraté  vysoukali ja 
kousi po lochrom ou vým luvu, a oběti 
byrokra tů  možná dodnes dřepí ve 
znorm alizované šatlavě.

Mnozí z nás jsm e zažili onu můru 
tehdy, když jsme plánovali perm a
nentní odchod z nepohostinné o tč i- 
ny. M učila  nás představa, že po zda
řilém  útěku nám ti b lbci nadruhé stra
ně, ve vědomé či nevědomé službě 
kom unism u, nasadí želízka a vrátí nás 
za dráty. Co když Praha pošle do M ni
chova po lice jn í hlášení, že jsem uškr
til vlastní babičku? Že neutíkám pro
to, že se mi p ro tiv í ž ivot v nesvéprávné 
gubern ii, ale proto, že jsem vykradl 
kasičku s m incem i pro fond so lida ri
ty?

Jak to tedy je?

* * *

Napřed se vypořádejm e s m alič
kostí, jež často mate, ba dovede i dě
sit: In terpol, m ezinárodní po lice jn í 
superdetektivní tě leso nás zmáčkne, 
těm neuniknem e.

Om yl. In terpol, č ili In ternational 
C rim ina l Police O rganization postrá
dá m andát k vyřešení krádeže krá lí
kárny. Je organizací in form ativní, ne
příliš od lišnou od seznamovací služ
by pro opuštěná srdce. Též prý tro 
chu ústav předpenzijn ího zajištění 
pro stárnoucí o fic iá ly . Dvě stě za
městnanců v centrá lním  úřadě v Paří
ži opatru je  spisy, karto téky a posky
tu je  inform ace. O bdrží je  od svých 
členských států, jichž  je sto třice t. Ale 
po lice jně detektivní práci musí zastat 
ty které dom ácí orgány na svém úze
mí. Reálně socia lis tické  režim y si na 
Interpol příliš  nepotrpí, však žijem e 
v třídně rozděleném světě.

Interpo l byl založen v roce 1923, po 
druhé světové válce obnoven a k d is
pozici má rádiové spojení s 59 č len
ským i státy. P o litic ky je to o rg a n iza ce  
veleopatm á. Například n ikdy neužije 
term ín “ te rorism us"; však terorista  v 
jedněch očích je bojovník za svobodu 
v očích druhých. Tudíž ani papežský 
stře lec M ehm et A li Agca není charak
terizován jako terorista. Na seznamu 
hledaných osob mívá Interpol zpra
vid la  kolem  dvou set jmen. U prch líc i z

Československa na něm zpravidla 
nebývají.

* * *

Stát se může dom áhat vydání vlast
ního občana: Husák by třeba rád ně
kterého z nás. V r. 1982 Švýcarsko vy
dalo do Kanady Kanaďana George 
Adolpha Fausta, podezřelého z úno
su obchodníka v provinc ii A lberta.

S tát se může dom áhat vydání c iz in 
ce. A rgentina dokonce vydala USA k 
potrestání bývalého bo liv ijského m i
n istra vnitra. P lukovník Luis A rce Go- 
mes se to tiž  věnoval exportu om am 
ných jedů.

Navíc se lze dom áhat vydání obča
na dožadovaného státu (například, že 
by P inochet požádal Prahu o zaslání 
Vasila BíTaka do Santiaga de Chile). 
Většina států požadavku nevyhovuje 
a v některých ústavách je praxe vý
slovně zakázána. Nevydání ale není 
zárukou beztrestnosti. Domovské 
úřady eventuálně potrestají občana 
za z loč in  spáchaný v cizině. Příklad:
V r. 1973 jugoslávský občan Hamza 
S inonovič se během návštěvy New 
Yorku rozhořč il v baru a zastřelil dva 
cizí p ijáky. Zatčení předešel návra
tem do vlasti. Am eričané požádali o 
jeho vydání, Jugoslávci nevyhověli a 
sami ho odsoud ili k delšímu trestu, 
než by ho byl čekal za velkou louží.

Užitečná rovnice: čím jsou si poža
du jíc í a požadovaný stát bližší, přá
telštější, tím je  vyhovění žádosti prav
děpodobnější. Spíš vyhoví H oland
sko Belgii, než Izrael Libyi.

Pravidlo p řipouští výjim ky; jednu 
nám doloží G erhart Eisler, německý 
uprch lík  a kom unista. V r. 1949sedo- 
stal do kon flik tu  s am erickým i záko
ny. Propuštěn na kauci, místo aby po
sečkal až do jde k soudu, odjel na po l
ské lodi Batory do Anglie . Tamější 
soud nevyhověl žádosti o vydání s 
odůvodněním , že podstata žaloby 
(“ contem pt o f C ongress” neboli k ři
vopřísežné pohrdání Kongresem) v 
U nited States není krim iná ln í záleži
tostí v United K ingdom . Eisler nemu
sel zpět do Am eriky, mířil dál, do Ně
mecké dem okratické republiky, kde 
se stal je jím  d louho le tým  m inistrem  
propagandy.

* * *

Pokud kdy došlo a o jed ině le  stále 
dochází k vydávání českosloven
ských občanů z Rakouska, Západní
ho Německa a i jin ých  zemí západní 
Evropy, jde  o osoby obviněné ze spá
chání “ nepo litického ” trestného činu.

A československá strana musí před
ložit dostatečné průkazní materiály.

A le i v případě nejpřesvědčivějších 
důkazů nemusí žádané úřady vyho
vět, neboť “ není povinností vydávat, 
není-li sm louvy” . Tak zní fundam en
tá ln í princip . Tyto  sm louvy mezi Čes
koslovenskem a zeměmi západní 
Evropy (a dalším i zeměmi západního 
světa) buď  neexistují, nebo je jich  
předválečný původ zpochybňuje  je 
jich  platnost.

Není-li sm louvy, požadovaná stra
na může, ale nemusí vyhovět. Vyho
vění je hezké gesto, nevyhovění na
opak není, ale zároveň není poruše
ním mezinárodně-právních povin
ností. Tudíž m ýlil se Chom eini, když 
běsnil, že Am eričané protiprávně, ba 
z ločinně odm íta li do ruč it šáha Páhla- 
vího k popravě. Iránsko-am erická 
sm louva o extrad ic i neexistovala a 
neexistuje.

Sm louvy jsou vesměs bilaterální. 
D voustrannou dohodu toho to  druhu 
uzavřely USA s Japonskem v r. 1980: 
vzájemně si budou vydávat osoby 
oprávněně podezřelé ze spáchání ně
kterého ze 47 pečlivě specifikova
ných trestných činů.

Dochází již i k uzavírání m u ltila te 
rálních smluv. Už v r. 1960 ji uzavřelo 
tř inác t evropských zemí. Posléze k 
nim přibyl Kypr, Izrael a Turecko. Pro 
ty to  účely je  snad dobře, že Česko
slovensko není v Evropě.

Nyní zmínka o proceduře. Napřed 
dojde doručení žádosti d ip lom atic
kou cestou. Poté žádané úřady zač
nou vyšetřovat, zda podezření je dů
vodné na základě “ m ístních” krite rií 
vydat příkaz k zatčení. Dodržen musí 
být p rinc ip  reciprocity. Když ty  nevy
hovíš mně, nevyhovím ani já tobě.

Pro ju ris ty  ie ale důležitější “ p rinc ip  
sp ec ific ity ” . Řekněme, že stát A požá
dal stát B o vydání osoby X pro po
dezření ze spáchání úmyslné vraždy. 
Stát B vyhověl, jenže soud v A došel k 
závěru, že lze prokázat to liko  zabití z 
nedbalosti. Co teď? Soud nemůže 
odsoud it za vraždu, na což má povo
lení od A, ale může odsoud it za zabití 
z nedbalosti, na což povolení od A ne
má. Výsledek: pachatele zprostit. J i
nak by došlo  k porušení mezistátní 
dohody. Opačná skutková podstata 
zrodí tentýž procedurá ln í bolehlav, 
ňekněm e, že A si vyžádal od B vydá
ní osoby X pro nedbalé zabití způso
bené la jdáckým  počínáním  za volan
tem. Soud poté zjistí, že šofér nelaj- 
dačil, onu paní přejel úmyslně; byla to 
jeho  tchýně. Za vraždu, tedy úmyslné 
zabití, nemůže být odsouzen, neboť 
stát A tak původně nežádal.



MOC l\IAM SOUDRUHU 
NUOHUKUd PO í ň ř f l D l / f ,

Io n  Vyčítal

Jsou snad toh le  jen protivné by
rokratické vytáčky, házet klacky do 
cesty docela obyčejném u rozumu? 
Nejsou. Uvažme opačné alternativy: 
osobu vydat za m aličkost, záminku, a 
místo toho ji odsoudit za většinu hří
chů světa. Vydali mě za krádež párků 
a odsoudí za uškrcení párkaře.

Č ili i lupič vrácený do ČSSR smí být 
trestán jen za lupičství a n iko liv  za 
§ 109, slavný to paragraf o nezákon
ném přechodu hranic nebo za někte
rý z tzv. verbálních zločinů, pom inutí 
jazyka, jako je třeba snižováni váž
nosti prezidenta nebo spojeneckého 
státu. “ Husák je vůl, Rusové děte do
mů” , a skutkové podstaty jsou hned
ky naplněny dvě. Za tuhle č innost by 
ovšem pachatel nebyl z dem okratické 
země vydatelný, neboť za prvé, v de
m okraciích tohle nejsou trestné činy, 
a za druhé, každopádně jdeoč iny  po
litické  povahy a za ty  se nevydává.

* * *

Co je po litický  čin? Defin ice obsa
hují všelijaké prvky. “ Musí být aktem 
k podpoře po litického povstání” , na
příklad.

A co třeba arabská bomba strčená 
do izraelské mateřské školky? Je Por- 
torikánské revoluční hnutí, jehož 
úderníci detonují newyorské hospo
dy, po litickým  hnutím? Lid Portorika 
se ve velice svobodných volbách po
každé vyslovuje proti nezávislosti vět
šinou více než 90% hlasů. Proč hos
podářští explozionisté nejdou ag ito 
vat, přesvědčovat masy a ne zabíjet 
cizince? Chybí jim  snad trpělivost, a 
jestliže chybí, má to snad být dosta
tečný důvod k beztrestnosti?

Earl Ray, vrah M artina Luthera 
Kinga, se bránil extradici z Velké B ri
tánie a prohrál. Jestliže konal sám, 
jaké tedy povstání? Co když by ho ale 
byl někdo p latil, stál v pozadí, jak se 
dodnes leckde věří? Co Sirhan Sir- 
han, vrah Roberta Kennedyho - co 
kdyby místo údajného motivu, totiž 
senátorova proizraelského postoje, 
převládal motiv jiné  vášně? Třeba si 
pomýšlel na Ethel Kennedyovou, ro
zenou Skácelovou, původem z Mora
vy.

Všeobecně přija te lná defin ice po li
tické  povahy trestného činu neexistu
je. Nemůže existovat ve světě rozpo l
cených a posléze ještě roztříštěněj
ších hodnot: napřed se zasloužil So
větský svaz, poté se zasluhují m no
hé země Třetího světa. Z tra tili jsme 
společnou řeč a pojm y jako právo, 
svoboda, právo mít, neprávo se vmě
šovat, se již zcela rozplynuly.

Na globálním  nesouhlasu si chce 
přivydělat kdekdo. G angster hupky 
na kobylku směrem do kaňonu neza
sloužené beztrestnosti, po litický  ref
rén si pohvizduje.

Sergio Locatelli, žurnalista a film o 
vý producent, se ve Švýcarsku do
pustil m noham ilionových podvodů,

zmizel do Am eriky, na Manhattanu 
započali s vydávacím řízením a pod
vodník se bránil: jsem po litický  pří
pad, mé film y se švýcarským předá
kům nelibí.

Tvorové Locate lliho druhu, a je jich 
hodně, mi připom ínají starodávný 
vtip  o koktavém, jehož v pražském 
rozhlasu nezaměstnali jako hlasatele 
z důvodu po litické  nespolehlivosti.

V květnu 1979 v městě T iberias u 
G alile jského jezera vložil palestinský 
Arab Ziad Abu Eain bombu dď pope l- 
nice v ulic i, kde židovská mládež osla
vovala den nezávislosti. Dvě osoby 
usmrceny, šestatřicet vážně zraněno. 
Velevrahovi se podařilo  zm izet a dojet 
až do Am eriky, ale už v červnu téhož 
roku 1979 byl zatčen v Chicagu. A do
šlo k více než dvouleté bitce. Velvys
lanci sedm nácti arabských států pos
lali americkému m inistru zahranič
ních věcí výhrůžnou petici, patrně ne
vědouce o nezávislosti soudů, jim ž do 
práce vláda nemá a nemůže co m lu
vit. Též Valné shrom áždění OSN se 
vy jádřilo  v rámci své normy. Vydalo 
rozhořčenou protestní rezoluci proti 
teroristickém u odsunu popeln icové
ho bojovníka za svobodu na místo 
masakru.

Ve stejnou dobu se na témže Man
hattanu projednával případ s podob
nými m otivy, ale se značně menším 
trato lištěm  krve. Desmond Mackin, 
příslušník IRA, se pokusil v Severním 
Irsku zabít britského vojáka. Utekl do 
USA, Londýn požádal o vydání a bě- 
ženec se začal bránit s odkazem na 
ustanovení angloam erické extrad ič- 
ní sm louvy, jež vyjímá činy po litické  
povahy. Revolucionář Mackin pře
svědčil soudkyni s rozkošným jm é
nem Naomi Reice Buchwald. Zakáza
la jeho odsun pod britskou ju risd ikc i. 
Inkrim inovanou střelbu klasifikovala 
jako “ a re latively po litica l offense” . 
Prapodivné rozhodnutí, pravili kritic i, 
přece buď - anebo. Poměrná, částeč
ná a relativní těhotenství rovněž ne
existuji.

K nedorozuměním o po litické  po
vaze činů teď  dodám d ia lektické ob
jasnění, věru leninský záblesk: přece 
nic není nepolitické, “ p o ruč il” V lad i
mír lljič . Jestliže vše je po litické, po li
tický  je jakýko liv  čin, přečin - a jaký

koliv požadavek československých 
úřadů o vydání čin ite le, přečinitele.

Ergo, c itu jm e je jich  argum entaci, 
je jich  vykřikovanou víru, jsme p o lit ič 
tí, ne částečně, relativně, a le “ in to to ” , 
takže bychom  vždycky měli být m imo 
postih jakéhokoliv legálního vydání.

* * *

Prvního máje r. 1961 obohatil Ku
bánec A n tu lio  Ramirez O rtiz svět zce
la novým zločinem . Pod jménem E lpi- 
rata C ofrisi, jm éno to španělského p i
ráta osmnáctého století, si koupil le
tenku a za letu donutil p ilo ta  společ
nosti National A irlines zam ířit do Ha
vany. Éra vzdušných únosů, aerial hi- 
jacking, nastala.

Jak je tom u s m otivy a jak je posu
zovat? Řada Kubánců zamávala pis
tolí, poněvadž je posedlo Heimweh. 
Řada Am eričanů prchala před odpo
vědností za obecné krim iná ln í činy. 
Černoch Elridge Cleaver jel hledat na 
Kubu svobodu (aby se po létech so
c ia listické léčby vrátil jako ne jpatrio- 
tič tě jší Američan).

Politická m otivace převládala u ně
kterých únosů, jiné obvin ila  jen z 
části, jiné vůbec ne. Totožné pohnu t
ky ale nemusí vést k totožném u vy
hodnocení aktu. Napřed abychom  si 
z jis tili, odkud kdo kam mířil a zda měl 
možnost dosáhnout svého cíle méně 
drastickým i prostředky. Osoby smě
řující na Kubu mohli jis tě použít a lter
nativní, zcela mírové řešení: z USA 
odletět do Kanady či do Mexika, nebo 
tamtéž dorazit autobusem, na hran i
cích se jich  n ikdo nebude předptávat 
na výjezdní doložku a na devizový pří
slib, a za hranicí pokračovat regulér
ně, v pohodlí, ke konečné stanici. Zá
jemci o odchod ze SSSR a jiných  ze
mí reálného socialism u tu to  a lterna
tivu nemají. Bez balónu či rodinné po
norky se jim  únos letadla zdá být je 
jich  jedinou šancí.

Jenže soudy berou ty to  rozdíly má
lo v úvahu a m ezinárodní regule už 
vůbec ne.

První m ezinárodní dohoda, uzavře
ná v r. 1963 v Tokiu, byla značně bez
zubá. Tehdy se ještě unášelo tém ěř 
výlučně z USA a země tábora míru ne
hodno tily  úsilí záporně.



Če s k o s l o v e n s k a  s t a t n i ' h r a n ic e

V šedesátých letech únosy znač
ně získaly na popularitě . V r. 1969 se 
jich  uskutečn ilo  jednaosm desát, č ili 
tém ěř dva do měsíce. A n iko liv  již jen 
jedním  směrem. Též reálným socia
listům  se šláplo na kuří oko a Moskva 
jm énem  všech pokrokových sil světa 
začala prosazovat pravid lo n iko liv 
povinného “trestání” únosců, ale je 
jich  povinného “ vydání k potrestání” 
do poškozené země.

Snaha se nezdařila; zůstává v pra
vom oci států, aby rozhodly, zda pa
chatele vydají či samy potrestají. D ru
há m ezinárodní dohoda, uzavřená v 
Haagu r. 1970, tu to  praxi dovoluje, ale 
se zdůrazněním , že m otiv - jakko liv  
po litický , lidský, pochop ite lný  - ne
může exku lpovat pachatele. Třetí me
zinárodní dohoda, uzavřená v M on
trealu (sídle ICAO - International C i
vil A via tion Agency) vr. 1971, po tvrd i
la praxi oprávněné odsoud ite lnosti 
pachatele v zemi jiné, než té, jíž pa tři
lo unesené letadlo.

A O rganizace spojených národů? 
Podle očekávání si ani v té to  č innosti 
nezaslouží příliš obdivu. Výsledkem 
m im ořádného zasedání, svolaného v 
r. 1970 z popudu Spojených států a 
Velké Británie, vypotila  Rada bezpeč
nosti to liko  rezoluci o třech větách, že 
teda unášet by se nemělo.

Zatím  však na různých dom ácích 
fron tách  došlo k přije tí přísných 
předpisů a soudy je začaly uvádět v 
život. Nedobře doplatil na novoty 
například texaský vrtač oleje Aubrey 
Bum gard. V únoru 1977 za letu z Lon
dýna do Miami příliš popleskával po 
zadečku stew ardky jménem Patti de 
W oody a Jane O tto  a soud pozornost 
hodno til jako ohrožení posádky 
(“ w ho assaults, in tim idates or threa- 
tens a crew  m em ber or flig h t atten- 
dant as to in terfere  w ith th e ird u tie s ” ), 
čin, za který se lze dostat za mříže až 
na dobu dvaceti let.

V z d o r m ín ě n í m e z in á ro d n íc h  
úmluv, soudy přece jen úplně nepře
hlížejí po litickou, či přesněji, po lit ic 
ky sym patickou m otivaci činu. Tu
recký soud dokonce zprostil trestu 
dva sovětské občany, Pranese Bra- 
zinskase a jeho nezletilého syna, kte
ří v říjnu 1970 unesli Aero flo t na do
mácí lince, přičemž dva p ilo ti utrpěli 
zranění a jedna letuška přišla o život. 
Moskva velmi protestovala, nevzdala 
se a vyrukovala s obviněním  z někdej
šího spáchání obecných z ločinů aza- 
slala důkazy. O dvolací soud sice ne
vyhověl vydání pachatelů do SSSR, 
ale odsoudil je za zabití. Po propuš
tění z vězení v r. 1976 odjeli do Itálie a 
od tud  se ilegálně dostali do USA. 
Moskva se tedy obrátila  na W ashing
ton s žádostí o vydání. Am eričané jim  
nevyhověli, ale nevyhověli ani žádosti 
Brazinskasů o udělení po litického 
azylu. Naopak, vydali příkaz k je jich  
deportaci do Venezuely; víc o případu 
nevím.

V dubnu 1982 sedm Poláků uneslo 
dvoum otorové letadlo LOT. Podařilo 
se jim  přistát v Západním Berlíně, kde 
požádali o po litický  azyl s odůvodně
ním, že nejsou teroristé, ale přísluš
níci So lidarity. N icméně ohrozili jiné 
osoby letecky přepravované, spáchá-
li tedy mezinárodně uznaný zločin a 
soud, aniž by pochyboval o je jich  
chvá lyhodných pohnutkách, vynesl 
tresty až č ty ř roků odnětí svobody.

“ Ohrožení jiných  osob" je kard iná l
ní právní bod. I když se zmocním le
tadla, na němž já jsem jed iný pasažér 
a posádka se skládá to liko  z jednoho 
pilota, dopustil jsem se ohrožení ve 
smyslu mezinárodních dohod. Kdy
bych ale před startem přivázal p ilo ta  k 
p lotu za hangárem a sám jsem doletěl 
za svobodou, skutkovou podstatu 
trestného činu vzdušného pirátství 
bych nenaplnil. Můj způsob přepravy 
prázdným  letadlem by se právně neli
šil od útěku v ukradeném prázdném 
tanku nebo propelášením přes m ino
vé pole na koloběžce.

Českoslovenští únosci přistanou 
buď v Rakousku či Německé spo lko 
vé republice. Odtud jim  vydání tém ěř 
vůbec nehrozí. Nynější praxí těchto  
zemí není vydávat tam, kde dosud 
platí a vykonává se trest sm rti. Ale 
nevydaní vzdušní zdolate lé železné 
opony si pár roků za kap ita lis tickým i 
mřížemi určitě  odsedí.

* *  *

“ Oprávněnost státu zm ocn it se 
osoby končí u hran ic jiného stá tu” , 
určuje m ezinárodní pravidlo. Polští 
p lukovníci a generálové mohou po
kračovat s pronásledováním  až za 
pláž, do h lub in  Baltu, tak daleko, po
kud nenarazí na te rito riá ln í vody sou
sedních států.

A jestliže zákaz poruší, mají povin
nost se om luvit, případné škody na
hrad it a kořist vrátit, úlovek propus
tit. Am eričané se zm ocn ili dezertéra

Ronalda Andersona asi pět metrů od 
hranice na kanadském území a přesto 
ho museli Kanaďanům vrátit.

O nejslavnější případ únosu se za
s loužili Izraelité, když se jim  v květnu 
1960 podařilo  v A rgentině lapit a od
transportovat Adolfa Eichmanna, ně
kdejšího hlavního organizátora a d is
pečera židovských transportů do p ly
nu. A rgentina přednesla stížnost v 
OSN, Izrael se om luvil, Eichmanna 
nevrátil, ale hon za tím to druhem zvě
ře, stále ještě na svobodě, již neuspo
řádal.

Zato československé úřady se n i
kdy neom luvily za úspěšný únos so- 
c iá lně-dem okratického předáka Bo
hum ila Laušmana. Ba se k činu ani 
nepřiznaly.

Stále se ještě stává, že příslušníci 
československé pohraniční stráže 
porušují suverénní území západních 
sousedů a na k ilom etry pron ika jí v 
honbě za uniknuvším  šťastlivcem.

V případě možnosti volby stát patr
ně nezvolí svépomoc a dá přednost 
spo lupráci jiného státu. Tak napří
klad V ladim ír Dapčevič, starodávný 
jugoslávský sta lin ista a vlastník bel
g ického pasu, v r. 1976 z nerozumu 
navštívil Rumunsko, kde byl zatčen a 
za velkého nesouhlasu šupem předán 
za Dunaj. Bělehradu se tak poskytla 
p říležitost vyříd it staré účty, aniž by
lo třeba obtížně organizovat a risko
vat použití lovícího a lapícího koman
da.

Am eričané se musí potýkat s tím to 
problémem ne u železné opony, ale 
ve směru svých latinských sousedů. 
Z oněch končin se valí většina drog, 
tamější země štědře udělují azyl, ale 
jsou skoupé s vydáváním provin ilců  
jakéhokoliv druhu.

N utnost porodila  novou praxi tzv. 
“ de facto ex trad ition ” . Jde o de facto 
únos, za souhlasu místních úřadů, jež 
se mom entálně dívají jinam . V tam ěj- 
ších končinách ovšem není nic zadar
mo. K ufr bankovek nebo nákladní vůz 
samopalů, či nejspíš obojí, obm ěkčí 
nejen místní a provinční ofic iá ly. V r. 
1973, ještě za prezidentství R icharda 
M. N ixona, se W ashington chtěl m er
m om ocí zm ocn it jednoho Francouze, 
starého pána jménem Auguste Jo- 
seph R icord, hlavního špeditéra 
om am ných drog v západní hemisfé- 
ře. Paraguayský soud žádost o vydání 
zamítl. W ashington se ale nevzdal a 
vyrozum ěl prezidenta A lfredo Stroes- 
snera v hlavním městě Asunciónu, že 
nevydáním Ricorda končí am erická 
zahraniční pomoc, už ani do lar daru 
či půjčky. Vyrozum ění postačilo. Do 
týdne vyšší paraguayský soud pře
vrátil rozhodnutí nižší instance a po
žadovaného galského d rog istu  pře
dal do mnohaleté péče severoam eric
kých žalářníků.

Do těchže spárů na severu se do
stala řada funkcionářů  v omam ně vý
nosném byznysu - A rgentinec Ju lio  
Juven ito  Lujan, Ital Francisco Tosca- 
nino a mnozí další.

.



Čtenáři Západu, spojte se!Nelze pom inout zmínku o snad nej
prašivějším případu celičké éry dé- 
tente, na níž se dnes nejspíš reaguje 
rozpačitým  úsměvem: případ Simase 
Kudirky, nám ořníka na sovětské lodi 
Sovětskaja Litva. V prosinci 1970 se 
mu v am erických výsostných vodách 
podařil skok na am erické válečné pla
vid lo  V ig ilan t (ano, bdělost a jaká). 
Dosáhl svobody, požádal o azyl.

Následovalo dohadování se sovět
skou stranou, méně již s Kudirkou. Po 
deseti hodinách bylo rudým matro- 
sům dovoleno zm ocnit se uprchlíka 
na americké palubě. Uprchlík prosil, 
hořekoval, zm látili ho do bezvědomí 
a odvlékli na socia lis tickou palubu. 
Američané jen pozorovali, v upo
slechnutí rozkazů vydaných vicead- 
m irálem W. B. Ellisem a schválených 
Státním departmentem . Lepší aplika
ci pokrokových principů mírového 
soužití si Kreml věru nemohl přát. O d
vlečený Kudirka obdržel desetiletý 
převýchovný trest v Gulagu, načež se 
zjistilo , že jeho matka se narodila v 
B rooklynu, je Američanka, inu, i syn 
je Am eričan, vydali jsme jednoho z 
našich vlastních, teď  je v sib iřských 
okovech, so sorry.

Zasloužená po litická  v ichřice se 
přece jen dostavila a détentn ikům  ne
zbylo než zaškemrat u Brežněva, aby 
pom ohl ze šlam astiky a Kudirku pus
til. Se zpožděním mnoha let dorazil 
chudák ba ltsko-am erický námořník k 
břehům své macešské země.

* * *

Ještě zbývá pár poznámek. Začně
me s poznámkou tém ěř muzeální: Vá
leční z loč inc i,jim ž se po druhé svě
tové válce podařilo  zm izet od vyhla
zovací služby v koncentrácích a do
razit až do slunné Kaliforn ie. Dodnes 
tito  zpravidla výtečně zachovaní a 
opálení dědečkové unikají potrestá
ní. Absurdní šotek se v loud il do hry. 
Velevražední dědečkové unikají de
portacím  a trestům  také proto, žežád- 
názem ě je nechce přijm out. Dokonce 
v některých případech projevují ne
zájem země, kde dotyčn í spáchali ha
nebnosti a kde šibenice dosud patří 
k nepom inute lnostem  tamní scené
rie.

Poznámku si zaslouží pravidlo, že 
odm ítnutí extradice se autom aticky 
rovná udělení azylu. Poté, co Am eri
čané odm ítli vydat šáha Páhlavího,

Sam očinný počítač, který Západ 
používá pro svou adm inistraci a jiné 
práce, má nyní spojení s 332 jiným i 
počítači, které jsou rozm ístěny po ce
lém světě. Nejvíc jich  je v Kanadě, 
USA, Itálii, Izraeli, Španělsku a zá
padním Německu. Toto vzájemné 
spojení vznik lo propojením  kanad
ské sítě (NETNORTH) se sítí am eric
kou (BITNET) a evropskou (EARN). 
Toto spojení je umožněno progra
mem, který se jm enuje  "RSCS Net- 
w o rk ing ” . Tento program může do
časně spo jit dva počítače tím, že spojí 
je jich VM. VM je, pro poučení neznal
ou, zkratka pro V irtual M achine Faci- 
lity, což je řídící program, který dovo
luje velkému množství účastníků 
používat současně jeden počítač.

V této síti, která se neustále rozši
řuje, je každý počítač spojen pouze s 
jedním nebo dvěma nejbližším i počí
tači te lefonní linkou. Když se tedy dva 
vzdálené kom pjú try chtějí dom luvit, 
musí se spojení zúčastn it počítač vo
lajícího účastníka, počítač volaného 
účastníka a několik počítačů mezi n i
mi. V Kanadě jsou počítače spojeny 
te lefonním i linkam i, které mohou

měl šáh naprosto perfektní právo se 
domáhat, že oním odm ítnutím  extra
dice získal azyl v USA. Císařská pý
cha mu v tom však zabránila.

Občas se stane, že občan uškodí 
své vlasti, jenže vlast místo aby se do
máhala jeho vydání, spokojí se s po
žadavkem, aby země, kde našel pří
střeší, vydala příkaz k vyhoštění - 
kamkoliv. Philip Agee, renegátský 
agent CIA, objevil novou kariéru v ni
čení americké zpravodajské služby, 
aniž by však přesídlil do kterékoliv ze 
zemí, jim ž začal zdatně sloužit. O ku
sil Kubu, rychle ji opustil a ani jeden 
socia lis tický útulek ho ještě nepřilá- 
kal. Dává přednost pobytu v západo
evropských spojeneckých zemích 
NATO, žádná ho nevydává, to liko  je 
občas vyhoštěn, popostrkován.

Zcela závěrem opakuji pro nás dů
ležité zjištění: Extradice - vydání jin é 
mu státu - nám hrozí jen m inim álně A 
vlastně vůbec ne, pokud jsme se stali 
bona fide občany jiného státu.

přenést 2400 bitů inform ace za vteři
nu. Počítače v USA a v Evropě jsou 
spojeny linkam i, které přenesou 9600 
bitů za vteřinu.

Am erický systém BITNET začal 
fungovat asi před čtyřm i lety, systém 
v Evropě před rokem. Spojení mezi 
kanadskou a am erickou sítí bylo za
hájeno 18. září 1984. Spojení s evrop
skými zeměmi bylo vytvořeno také 
nedávno a všechny západoevropské 
země budou asi p řipo jeny k této síti 
během roku 1985. Počítače jsou vět
šinou na univerzitách a ve výzkum 
ných ústavech. Spojení mezi Evropou 
a am erickým  kontinentem  zprostřed
kovává Městská univerzita v Novém 
Yorku a výzkumné středisko IBM v 
Římě. Některé počítače dále za jišťu
jí spojení s počítači, které používají j i 
né kontro ln í systémy, jako např. 
UNIX.

Mnozí čtenáři Západu tedy mají 
možnost se s námi spo jit přímo, pře
dávat nám svoje vzkazy a dopisy nebo
i delší články. M ohli bychom  mít nyní 
rychlou a účinnou síť dopisovatelů 
po celém světě. Svět se pro nás ještě 
víc stane g lobální vesnicí. Zkuste to, 
je to zcela jednoduché. Z jistěte si, zda 
je váš počítač na tu to  síť napojen, a 
pak na svém term inálu vyťukejte: 

send reinis watdcs 1n ft fm
Vzkaz, který nám budete posílat, si 

ovšem musíte nejdřív na svém počíta
či napsat, dát mu jméno (to je to  fn), 
typ  (to je to ft) a mít jej na některém 
disku (to je fm). To však vědí všichni, 
kteří ty to  systémy používají. Zároveň 
nám ve vzkazu sdělte, jaký je váš 
identifikační kód (userid) a uzlový 
kód. Uzlový kód je v našem případě 
WATDCS.

Existuje také možnost přímé kon
verzace prostřednictvím  počítače. 
Příslušná instrukce pak zní:

m ail userid node
Druhý účastník pak musí ovšem če

kat na druhé straně u počítače a kon
verzace může začít. Userid je opět 
identifikační kód účastníka, node je 
uzlový kód počítače.

Jsem těm ito možnostm i fasc ino
ván. A kdoví, možná jednoho dne 
nám autor pošle svůj článek, my jej 
přijmeme, převedeme na sázecí stro j 
a v několika m inutách bude vysázen 
a připraven k tisku, přestože jsme 
vzdáleni přes půl zeměkoule. To je už 
dnes možné, i když zatím ještě bez čá
rek a háčků. To ale není žádný p rob
lém.

Stanislav Reiniš
□

V A L E N T IN  M O LP E C E R E S . LL  L (M O N T R E A L ) 

H Y N E K  Z IK O V S K Y . B  C L (M cC IL L ). JU D R  (PR AG U E )

MOLPECERES, ZIKOVSKY
AVOCAÍS ATTORNEVS AT LAW ABOGADOS PRÁVNÍCI

2 2 5 . N otre -D am e Ouest, suitě 2 3 0  Těl (5 1 4 ) 2 8 2  8 0 5 0

M ontrea l. Q uébec. Canada H 2 Y I T 4  Telex 0 5 5 - 6 1 2 7 1



Interview

Rozhovor s autorem hry “Prague”
V lis topadu  1984 měla v Torontě světovou prem ié ru  hra nazvaná "Prague". H ru napsal osm advacetile tý  Kanaďan  

John  Krizanc, k te rý  se p ros lav il už p řed  třem i le ty neobvyklou  h rou  “ Tam ara", zachycu jíc í obrazy ze života Gabriela  
D 'A nnuzia  a počá tky  ita lského fašismu. "Tam ara" byla hra nezvyklá svým provedením . Na každé představení by lo  
prodáno  pouze 40 lístků, p ro tože  h led iště  neexistovalo. D iváci s i během p rvn í scény m use li vybrat nejzajím avější 
postavu a s ledovat j i  po  m ístnostech rozleh lé  vily, kde se hra konala. Během přestávky a po představen i se tedy přáte lé  
seš li a d o p lňo va li s i své zkušenosti pop isem  scén, které se odehrá ly  v různých m ístnostech. Teprve tato rekap itu lace  
do p ln ila  d ivákům  obrys děje v osta tn ích poko jích  roz leh lého  sídla; tak se dověděli, co  dě la l D ’A nnuzio , jeho  m ilenka  
Tamara Lepinská, faš is tický  agent, kom orná a da lš í postavy toho to  novátorského dram atu.

K rizanc p racova l tém ěř tř i roky  na své da lš í hře, psané p ro  trad ičn í scénu. M oh l se tak sous třed it na postavy ze 
současného Československa, na č leny d ivadeln ího  souboru  "C h léb  a sny", k te ří h ra jí v ún ikových  clowniádách, 
zatím co p řip ra vu jí vážnou h ru  tak, aby proš la  cenzurou. Hra “P rague" zachycuje  bystře a s typ ickým  š iben ičním  
hum orem  p rob lém y ku ltu ry  a každodenního ž ivota v současném  Československu. A u to r se snažil vybrat postavy a 
k o n flik ty  tak, aby hra byla p řís tupná především  západním  divákům . To se m u tém ěř dokonale podařilo . A u to r John  
Krizanc je  nákupčím  kn ih  p ro  to ron tské  kn ihkupectv í B ook Cellar. R ozhovor p řip ra v il Václav Táborský.

JO HN KRIZAN C

Z: Když jsem  sh léd l vaši "Tam aru", 
m ysle l jsem  si, že au torem  — vzhle
dem k pod robným  in fo rm acím  o l i 
dech i době  — m usí b ý t s ta rš í p řip le -  
šatě lý č lověk se s iln ým i brýlem i, k te rý  
m usel z tra tit zrak čten ím  desítek kn ih  
o Evropě dvacátých let. Když jsem  
vás osobně poznal, vaše m lá d i mě 
překvapilo .
JK : No, já když pracu ji na nějaké hře, 
p řečtu si p rostě  všechno, co, kdy a 
kdo o té době a o té spo lečnosti na
psal. P roto  mi to  psaní trvá nejmíň tři 
roky. Nedělám  si při tom  čten í moc 
poznám ek, ale spíš se snažím tu vě
dom ost absorbovat a prožít. P roto 
se mi pom ěrně dobře daří vystižení 
doby a prostředí. V podstatě jsou s i . 
ty  dvě hry, “ Tam ara” a “ Praha", po 
dobné. “ Tam ara” b y la o  vztahu umění 
a fašism u, za tím co “ Praha”  je  příběh 
o d ivadeln ím  souboru  za kom unism u; 
obě hry jsou o vztahu mezi um ělci a 
spo lečností. V “Tam aře” jsem se roz
hodl použít té zvláštní fo rm y, nechat

d iváky procházet budovou a sledovat 
vybraného herce, abych jim  dal m ož
nost dem okra tického  rozhodování ve 
hře, která se odehrává za fašism u. 
N ikdo  to ale tak nepochop il. Měl jsem 
poc it, že m noho diváků klusalo kolem 
toho  sídla v naději, že někde zastih
nou nějakou svlíkačku — ale takovou 
část obecenstva najdete všude. Hra 
pořád ještě běží. V Los Angeles ji p ři
pravil kanadský p roducen t Moses 
Znaim er. Investoval do toho  hodně 
peněz a asi je n ikdy  nedostane zpát
ky, i když je hra už osm měsíců.vypro- 
dána. P roblém  je, že tam denně m o
hou mít jen těch sto diváků, ačko liv  
je  ta  show  tak nákladná, jako  kdyby 
byla psána pro d ivad lo  s 2000 sedad
ly-
Z: Jak js te  p řiše l na nápad napsat 
svou pos ledn í hru?
JK: To  už je  spíš d ivadeln í žert. Už 
před "T am arou ” a skoro  pů ldruhého 
roku po ní jsem psal dram a “ M agni- 
fic a t” . M ělo už 300 stránek a by lo

l
vlastně o první pozemkové reform ě 
ve středověku. Můj přítel režisér Ri
chard Rose byl z toho nešťastný. Ří
kal, že ta hra se nevztahuje k ničemu, 
že vůbec s ničím  nesouvisí. V té době 
jsem četl kn ihu o Pražském iaru, o 
Václavu Havlovi a C hartě 77. To  ve 
mně vyvo la lo  znova onen poc it zk la 
mání, k terý jsem měl při psa n í“ Tam a- 
ry ” . ňekl jsem si, že tady je to , co jsem  
vlastně vždycky chtěl, že tady jsou 
lidé, kteří něco udělali, ať je  to  stálo, 
co to  stálo. N apadlo mě, že bych mohl 
napsat hru o divadelním  souboru, 
k terý p řip ravu je  tu středověkou hru, 
to  d louhatánské “ M agn ifica t” , a já 
bych m ohl těch 300 napsaných strá
nek zredukovat na 30 stránek, jedno  
jednání h is to rické  ze tří současných. 
Třeba bych m ohl ukázat d ivadelní 
soubor, který tu hru zkouší, uvede a 
co se potom  stane. Radil jsem se o 
tom  tady v Toron tě  s Josefem  Škvo- 
reckým . Ten mi dal několik adres ve 
Vídni a něko lik jm en v Praze. Dostal 
jsem tehdy podporu  od Canada 
C ouncil, by lo  to  sice na napsání jiné 
hry, ale já těch peněz přesto  použil a 
jel jsem do Evropy. Ve Vídni jsem se 
sešel s Pavlem Kohoutem  a Pavlem 
Landovským . S Pavlem Kohoutem  
bylo  těžké si povídat, on byl pořád 
na te le fonu, konverzoval s lidm i z ce
lého světa. A le já ho měl docela rád. 
On mi poklepal na ram eno a řekl: 
“ M ladý muži, dám vám dobrou radu. 
Dneska prostě nemůžete napsat váž
nou hru o Č eskoslovensku. N ikdo se 
o to nezajímá, n ikdo vám takovou 
hru financovat nebude."
Z: Jak d louho  js te  by l v Č eskosloven
sku?
JK : Asi pět týdnů. M luvil jsem s m no
ha lidm i. S Havlem ne, ten byl ještě ve 
vězení. A le uvědom il jsem si, jaký  roz
díl byl mezi mým i představam i a rea
litou. Šel jsem tam hledat nějaké h rd i
ny, kteří by se postavili p ro ti moci a 
bojovali za své ideály... ale když jsem 
tam přije l, tak jsem si uvědom il, že 
tam  žádní hrd inové nejsou. Lidé je 
nom chtě jí přežít. To byla vlastně



Touha po slávě a smrti
Karel Souček, sedm atřice tile tý  m ladík z H am iltonu  v Kanadě, p ro p lu l 2.6er- 

vence 1984, jako  pá tý  člověk v h istorii, N iagarským i vodopády. O dm íta l rozho
vory s novináři, a tak v m ěstečku W aterdown u on tarijského H am iltonu to bylo  
vlastně náhodné setkání, kterého využila naše adm in is trá torka  M ilada Reini- 
šová a požádala Karla Součka o rozhovor. Bohužel, než by l tento in terv iew  
přepsán a upraven, Karel Souček trag icky zahynu l v A s trodom u v texaském  
Houstonu.

Náš rozhovor je  tedy, krom ě krá tkých vystoupen i v kanadské televizi, jedním  
z mála au ten tických  zaznam enaných in terview  po Karlově vstupu do slávy.

Západ: Jsem ráda, že vás poznávám. 
Co zde děláte, p roč  js te  sem přiše l?  
Souček: Měli jsm e zde něco film ovat 
pro G lobal TV a pan Tobyška, který 
tu to  restauraci vlastní, nás pozval na 
oběd.
Z: Kdy  vás poprvé napadla m yšlenka  
zdo la t N iagarské vodopády?
S: Tedy, v sudu...
Z: Sam ozřejm ě v sudu...
S: Myslel jsem na to již  před mnoha 
lety, hned jak jsem přije l do Kanady. 
N ikdy jsem si však nepředstavoval, že 
bych to  skutečně udělal. Začal jsem 
se tím vážně zabývat až někdy v roce 
1975. M luvil jsem o tom  se známým i, 
ale ti mi řekli, že jsem se asi zbláznil.
V roce 1976, kdy byl kaskadér Evel 
Knievel na vrcho lu  své slávy, jsem 
hledal nějaký stunt, kterým  bych se 
jeho odvaze vyrovnal. V té době jsem 
se konečně rozhodl N iagarské vodo 
pády zkusit. Začal jsem prozkoum á
vat řeku i vodopády. P rohlédl jsem si 
archivní fo tog ra fie  z let 1951-53, kdy 
se zpevňovaly vodopády na kanadské 
straně. Z těch obrázků jsem z jistil, že 
asi 8 m etrů od přepadu jsou velké ka
meny. N ehrozilo  tedy zvláštní nebez
pečí, že bych padl přím o na ně. Pustil 
jsem přes vodopády asi dvacet prázd
ných sudů; z těch jsem m yslím  osm 
u top il. Zpočátku  mi pořád někde m i
zely. Vůbec nevyplavaly. Až posled
ních dvanáct sudů jsem zachránil. 
Pak už jsem věděl, jak na to.
Z: Jak d louho  vám tato příprava trva
la?
S: Sedm ého lis topadu 1976 jsem pus
til první sud. Když ale další nevypla
valy, z jis til jsem, že to  nemá vůbec 
nic spo lečného s tím, jak jsou udě la

né. Důvod, proč se sudy ze začátku 
ztrácely, byl ten, že se ch y tily  pod 
vodopády a zůsta ly tam den nebo 
dva, nebo i ce lou zimu. V zimě to tiž  
není na vodopádech p lný proud vody. 
E lektrárna vždy 1. lis topadu spustí 
stavidla a voda jde přes tu rb íny.
Z: Z  čeho b y l ten váš sud vyroben?  
S: Jeden z umělé hm oty; ten byl 
uvnitř. Ten vnější z plechu a skelného 
lam inátu. Takže to  by ly  vlastně sudy 
dva. Mezi n im i byla asi 25 cen tim e tro 
vá vrstva pěnové gum y.
Z: Čím b y l vystlán vn itřn í sud?
S: U vn itř jsem měl sedm duší z pneu
m atik nákladního auta; č ty ř i by ly  na
p lněny vzduchem  a tř i kyslíkem . Kys
lík jsem měl pro případ, kdybych zů-

také podstata d louhé literární diskuse 
mezi Kohoutem  a Vaculíkem. Dneska 
si myslím , že pravdu má spíš Vaculík, 
který tvrdí, že dnes už není doba pro 
d is identy, protože kdoko li vstane a 
protestu je, je  hned potrestán, takže 
je to pouze nesmyslné krm ení M olo
cha, další akce, která jen potěší ta j
nou po lic ii. Lidé prostě musejí žít 
svůj vlastní život a snažit se přežít.
Z: Je “P raha” hra o přež iti?
JK: Je to  hra, která má dva problém y. 
Jeden z n ich je přežití. A  ten druhý 
je v tom , že je to vlastně m oralita, ja 
koby středověká hra o morálním prob
lému, je to  hra nejen o českosloven
ských záležitostech, ale o problém u 
celosvětovém . Je to hra o zradě, o 
osobní zradě a o následcích takové
ho oklam ání. Ty následky se v zemi 
jako Československo projeví velice 
rychle a jsou sm utnější než následky 
jinde  ve světě, kde se ale projeví také. 
Je to  sam ozřejm ě také hra o funkci 
státu. V Č eskoslovensku každý před
stírá, že jedná v nejlepším  zájmu ko
hoko liv  jiného , v nejlepším  zájmu celé 
spo lečnosti. Je tam p lno takového fa
lešného předstírání.
Z; Jak vám kolegové um ě lc i v Česko
slovensku pom oh li?
JK: Myslím, že by nebylo  vhodné, 
abych tady uvedl jm éna lidí, s nim iž 
jsem  se tam setkal. Hodně jsem se to 
ho dověděl nejen od nich, ale také z 
v lastního pozorování. Většinu času 
jsem  trávil s m alým i d ivadelním i sku
p inam i, takovým i jako  je ten soubor 
v mé hře. Od svých českých přátel 
jsem  se dozvěděl m noho d robných 
zajím avostí z je jich  každodenního 
života, o je jich  vztahu k cenzuře, 
k divákům . Ve hře jsem také adop to 
val jednu h istorku, kterou mi vyprávěl 
Landovský ve Vídni. M ajor Zrak v jed 
né scéně vypráví příběh herce ze 
sovětského Ruska, který během před
stavení Č echovovy hry vystoup il před 
ram pu a řekl d ivákům : "Já ve sku teč
nosti nejsem žádný feudál, já jsem jen 
herec a už jsem tři dny nejed. Vy si ta
dy sedíte na vašich vypasených zad
nicích, zatím co ostatní um írají h la
dem .” Po představení jeden člen tajné 
po lic ie  šel do šatny a osobně toho  
herce zastřelil. A m ajor Zrak dodá: 
“ Takový člověk by rozhodně udělal 
ve lkou kariéru jako d ivadelní režisér." 
Tuh le  h is to rku  skutečně zažil Lan- 
dovského otec, než se mu podařilo  
up rchnou t ze Sovětského svazu.
Z: Jak reagovali na h ru  "P rague" d i
váci, k te ří se nenarod ili v Č eskoslo
vensku?
JK: Hra je naštěstí srozum ite lná pro 
každého. My jsm e měli po představe
ní m noho diskusí. Většinou všichni 
Češi, kteří hru kom entovali, byli do ja
ti. Jedna paní mi děkovala a div se při 
tom  nerozplakala. To byla pro mne 
velká poklona.
Z: N epřida l js te  tam také některé  
osobn í zážitky vašeho otce, k te rý z 
podobné země odešel?

JK: Samozřejmě. Mám strýce, který 
v Jugosláv ii těsně po válce udal mého 
otce, svého bratra. O tec musel ještě 
se č tyřm i přá te li ze země utéci. Z  těch 
pěti se jenom  dvěma podařilo  přejít 
hran ic i. O statní tř i byli zastřeleni.
Z: A jaké máte p lány do budoucna?  
JK: Teď  pracu ji na jiné  látce, ale jed 
nou bych rád napsal hru o Jaltě, o 
ja ltské  dohodě. Jak C hurch ill a Roo
sevelt a S talin si rozdělili Evropu je 
nom im provizovaným i návrhy, psaný
mi na papírovém servítku, jak takhle 
nezodpovědně rozhod li o osudech 
sta m iliónů  lidí.

*

Hra Johna Krizance "P rague" byla  
tém ěř denně vyprodána. Protože  
Tarragon je tzv. "reperto ry  theatre", 
soubor závislý na p ředp la tite lích , 
uvedeni hry by lo  od začátku om eze
no. A ť  je  hra úspěšná nebo ne, m usí 
se během  dvou tř í měsíců uvést další 
hra, na niž už předp la tite lé  čekají. 
Hru "P rague" uvede v r. 1986 d ivad lo  
C en tau r v M o n trea lu . K riza n ců v  
úspěch se h rou "Tam ara" v Los Ange- 
les bude m it jis tě  vliv na eventuální 
uvedení h ry ‘ ‘P rague ’’ v USA. Přejeme  
nadaném u autorovi, aby jeho  hra m ě
la m ez iná rodn i úspěch, k te rý  s i ro z 
hodně zaslouží. □
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KAREL SOUČEK

stal pod vodopády déle. Také jsem 
tam měl f i l t r  na poh lcování kys ličn íku  
u h lič itého , ale ten jsem nepoužil. Byl 
jsem ve vodě jen krá tkou dobu, takže 
kys ličn ík  u h lič itý  se nestačil nah ro 
m adit. Navíc jsem m ohl nasávat 
vzduch zvenku. K tom u jsem měl dva 
ventily , které jsem při pádu přes vo 
dopády uzavřel rukou. Sam otný pád 
trval asi č ty ři vteřiny. Jak jsem  vyp la
val, hned jsem m ohl nasávat vzduch 
zvenčí.
Z: Kdo vám p o m o h l sud vyrob it?
S: Ten z umělé hm oty jsem si koupil 
a zbytek si udělal sám.
Z: Jaké by ly  vlastně vaše p o c ity  před, 
během  a po pádu?
S: P racoval jsem na p ro jektu  d louho, 
takže když už jsem  seděl v sudu, měl 
jsem blahý pocit, že je  přede m nou už 
len lehká práce. Musím p rop lou t vo
dopády živý, a pak na mě čeká vítěz
ství, poc it, že jsem  částí h istorie , ně

co, co mi n ikdo nem ůže vzít. Když 
jsem vylezl, musel jsem zap la tit p o ku 
tu 500 do larů  za nezákonné hazardo
vání životem .
Z: Nejste asi ženatý, p ro tože  jin a k  by 
vám m anželka zatrh la takovéhle r is 
kováni, ne?
S: Ženatý nejsem, ale si se brzy ože
ním. Z ře jm ě s ně jakou A m eričankou, 
p ro tože nyní dělám většinu věcí ve 
S tátech a potřeboval bych získat 
občanství. V Kanadě se nenatáčí moc 
film ů, a p ro to  tu jako kaskadér, tady 
se tom u říká stuntm an, nemám moc 
práce. Zatím  jsem ještě zam ěstnaný 
v železárnách v H am iltonu, ale brzy 
toho  nechám  a budu se věnovat jen 
odvážným  kouskům . Co se týče mé 
rod iny, ti o mně vědí. Pocházím od 
Tábora a moje rod ina i většina m ých 
znám ých vidě li p rop lu tí na rakouské 
televizi. V československé televizi 
o tom  nebyla ani zmínka. Ani noviny

o tom  nepsaly. Až teprve asi za dva 
měsíce byla fo tka  v M ladé frontě, ale 
m oje jm éno tam nebylo.
Z: Čím js te  se vlastně zabýval v Čes
koslovensku?
S: Vyučil jsem se zámečníkem a pak 
jezd il terénní závody na m otocyklu .
V roce 1968 jsem odešel z Č eskoslo
venska. Nyní žiji v H am iltonu, v Ontá- 
riu.
Z: Jaké jsou  vaše p lány do budouc
na?
S: V nejbližšf době pojedu do Hous- 
tonu. Budu vystupovat v Astrodom u, 
kde bude natáčet am erická televize. 
Nechám se v sudu shod it z výšky asi 
55 metrů do m alého bazénu. Podob
ný stun t mě pak čeká v New Orleansu 
a na několika dalších místech. Všude 
vlastně totéž. N ěkolik televizních 
stud ií a rozhlasových stanic se mnou 
chce dělat interview. Také Merv G rif- 
fin  a Johnny Carson. Mým největším 
plánem  je p rop lou t V ik to riin y  vodo 
pády.
Z: ify  js te  tedy pá tý č lověk na světě, 
k te rý  zdo la l N iagarské vodopády.
S: Jsem č tvrtý  muž a pátý člověk; 
první to  zkusila  žena, 24. října 1901. 
Z: Ž ije  ještě někdo z těch, kterým  se 
to povedlo?
S: Ž ije  pouze jeden člověk, v New 
Yorku, ale n e m áztohos lávu , naopak, 
musí se skrývat. Víte, on byl po litický  
aktiv ista a prop lu tím  chtěl své věci 
prospět. Do řeky ho spustili nad vo
dopády, sud se s ním začal po nějaké 
době pohupovat a on myslel, že už má 
všechno za sebou. O tevřel tedy okén
ko a z jis til, že je těsně nad vodopády. 
Když ho konečně ze sudu vysvobod i
li, m useli ho druzí aktiv isté op lacho 
vat hadicí, protože strach udělal své a 
on se, s odpuštěním , v sudu... Jak to 
mám říct. Před tím se to n ikom u ne
stalo. Jm enuje se Fitzgerald.
Z; K dybyste m ěl jednou  děti, ch tě l 
byste, aby pokračova ly  ve vašem p o 
voláni?
S: Ne, to  bych nechtěl. Jen bych 
chtě l, aby jezd ily  závodně na m o to 
cyk lu  nebo v autě. Vůbec nejlepší by 
bylo, kdyby hrá ly tenis jako M artina 
Navrátilová.

Karel Souček zem ře l v H oustonu v 
Texasu. Z výšky  55 m etrů je j spus tili 
do nádrže c p rům ěrů  3,6 m. Při pádu  
se sud s to č il a narazil na okra j bazé
nu. Karel Souček u trpě l z raněn i leb 
ky, h rudn íku  a břicha  a zem ře l v ne
m ocn ic i Ben Taub dne 19. ledna 
1985. Pokus sledovalo 45.000 diváků.

□

Služba čtenářům
Hledám Jiřího Foltýna v Kanadě. Jir
ko, napiš! (V. Martínek, Švédsko).

•
Rád bych zakoupil kopie českých fil
mů - H oří má panenko , P ostřiž iny  a 
pod. (BETA).



Úvaha
Stanislav Reiniš

Jaká budoucnost nás čeká
Víra v budoucnost je společně, i 

když třeba jen podvědom ě, sdíleným 
pocitem  všech těch, kteří se rozhodli 
už dál nežít v Československu a začí
nají jinde. Lidé od tam tud odcházejí, 
pro tože vědí, že jsou na světě země, 
kde děti nevyhodí ze studií, protože 
je jich  matka proh lásila  ve fron tě  u 
řezníka, že to stojí všechno za starou 
bačkoru. - Kde krom ě toho  nejsou 
fron ty  u řezníka, kde přítel neprásk
ne příte le za vtip  o Černěnkovi, kde 
děti nemusí do p ionýra  a n ikdy  ne
poznají průšvihy, kterým i jsm e pro
cházeli my. Kde je to zkrátka jiné  a 
kde to  takové zůstane. A ť vysvětlu jí 
noví up rch líc i své m otivy jakko liv, po
c it víry v budoucnost je p řitom  vždy 
někde v pozadí. J inak by přece neutí
kali, seděli by dom a a s rukam a v k lí
ně a vztekem v duši by čekali na zká
zu,

Jaká je tedy vlastně budoucnost 
našeho svobodného světa? Co čeká 
naše děti v zemích, ve kterých ž ije 
me? Jak se budou ty to  země vyvíjet v 
nejb ližší době; a potom ? S tojí za to tě 
š it se na budoucnost, nebo je lepší žít 
pro dnešní den a nestarat se, co bude 
zítra?

Stát se prorokem  je povolání nad j i 
né nevděčné. Podívejte se na Karla 
Marxe a ostatní klasiky. P roroci dě la
jí závěry z nedostatečných faktů, a 
pak třeba předpoví vítězství p ro le ta- 
riátu nebo něco podobného.

Četl jsem však v posledních letech 
řadu proroctví, která č lověka nap lňu
jí neklidem  a obavami. L iteratura o 
krizi c iv ilizace a o přem íře in d u s tria li
zace, která jednou  člověka zahubí, o 
tom , že zítřek bude horší než včere j
šek, je  nepřeberná. Senzační pesi
m ism us je dobře prodejný. Nejhorší 
je, že návrat zpátky do jeskyní a chýší 
hlásají i ti, kteří to jinak myslí upřím 
ně. Přečetl jsem si nedávno opět starý 
rozhovor Eduarda G oldsm itha  z Vel
ké B ritán ie  s reportérem  pařížského 
Expressu. Tento rozhovor vyšel v 
květnu 1977. Eduard G o ldsm ith  vy
dal v roce 1972 knihu “ Z m ěn it nebo 
zm ize t” , ve které radí lidstvu, jak má 
přežít c iv ilizac i. G o ldsm ith  tehdy, v 
roce 1977, předpověděl, že “ eko lo 
gické hnutí je začátkem všeobecné
ho postupu proti industriá ln í c iv iliza 
ci..."

Tento rozhovor, z důvodů mně ne
ja s n ý c h /o tis k l v překladu i český sa
m izdatový časopis Spektrum . Snad 
jim  šlo o to, postavit do vzájemného 
p ro tik ladu  neúčelnou soc ia lis tickou  
industria lizac i a skutečné potřeby li
di. Bohužel, redaktoři Spektra si našli 
vzor, který za m noho nestojí.

G o ldsm ith  vůbec zřejmě nepocho
pil, oč ve světě jde. Říká: “Techno lo 
g ická c iv ilizace se ubírá jed iným  smě
rem: směrem m ateriá ln ího pokroku a 
jen potud se zabývá výzkum em  mož
ných změn. Je tedy tvůrcem  nestab i
lity .”

Tak to přece vůbec není. T echno lo 
g ické zm ěny přinášejí, a to mnohem 
více než v ne techno log ických  c iv ili
zacích, i zm ěny ku ltu rn í a in te lek tuá l
ní sféry. Víme, jak se rozvinula znalost 
a konzum ace ku ltu rn ích  statků s roz
vojem techno log ie  kn ih tisku , rád-ia, 
televize i jiných , zatím méně obvyk
lých e lektron ických  prostředků ko
m unikace. N oviny si už dnes stěžují, 
že jim  lidé píší moc dopisů. Na druhé 
straně však prý, pod le  svědectví novi
nářů, ty to  dop isy  ukazují, že lidé jsou 
dnes vzdělanější, mají větší zájem o 
veřejné dění, o ku ltu ru , o vědu. To je 
pouze jeden malý přík lad toho, co se 
dnes ve vyspělých zemích děje. P rů
měrný in te ligenčn í kvocient dětí, kte
ré vyrostly  v dnešních pom ěrech, se 
také v posledních letech podstatně 
zvýšil, i přes všechny p rob lém y se 
školstvím , které tu existu jí.

V dalším výkladu pak G o ldsm ith  
napadá nestab ilitu , kterou považuje 
za p ro tik lad  přírodních systém ů, již 
sm ěřují ke stab ilitě . G o ldsm ith  ve 
svém článku vyslovuje soudy o tech
nice, zemědělství, filo zo fii, počasí, 
b io log ii, en tom o log ii, ekonom ii, p o li
tice  atd. Zře jm ě si všechny ty to  obory 
pečlivě prostudoval, ale o chování ž i
vých systém ů toho  ví dost málo. H lav
ní charakte ris tikou  života je právě to, 
že je  nestabilní. Živé organ ism y p řijí
mají a vydávají ž iv iny  a odpadové p ro 
dukty, rostou a rozm nožu ji se, reagují 
na okolí, vyvíjejí se a mění. S tab iln í je 
jed ině  sm rt. I lidská společnost, aby 
m ohla přežít, musí být nestabilní, 
prom ěnlivá, podle toho, jak nám pod
m ínky této planety a lidské povahy 
dovolují.

Ostatně, jeho návrhy, co dělat, aby 
lidstvo přežilo, jsou naivní. Pro zají
mavost uvedu něko lik  c itá tů .

Express se tázal: “ V program u 
opatření, která vytyču je te  v knize 
'Zm ěn it nebo přežít', p řednostně žá
dáte opustit zem ědělské stro je, che
m ická hnojivá a pestic idy. Může se 
zem ědělství dnes bez nich obe jít? ”

G o ldsm ith : “ Je naléhavé, aby se 
bez n ich obešlo. Mechanizace nezvy
šuje výrobu; slouží jed ině k tom u, aby 
se zmenšil počet pracovních sil, za
tím co se dnes potýkám e s prob lém y 
nezaměstnaností. Jakm ile  začnem e 
používat stro je, pak vše to, co lze pěs
tovat jen ručně, má tendenci být

opuštěno; například sadařství a v ně
kterých oblastech elem entárně dů le 
žité ku ltu ry  na terasách. Neboť, bo
hužel, v zem ědělství to, co je důležité 
pro zachování půdy, musí být nejčas
tě ji vykonáno ručně.”

Byly v zem ědělství doby, kdy jeden 
člověk m ohl uživit sebe a občas i jed
noho dalšího člověka. Vědec G o ld 
sm ith tedy vlastně navrhuje, aby ti, 
na které nevybyde políčko, se nabídli 
jako hnojivo; ti, kteří zbydou, aby rý
čem, kosou a cepem v potu tváře do
bývali chleba svého. Spasitel lidstva 
G o ldsm ith  by asi chtěl, aby prům ěr
ný věk dožití byl opět 30 let, aby se 
vrá tila  horečka om ladn ic a neštovice, 
m or aby se zažehnával svěcenou vo
dou...
R om antický návrat do starověku není 
ovšem výsadou Eduarda G oldsm itha. 
Nedávno jsem četl článek Erazima 
Koháka (S tudie č. 61, str. 50, z roku 
1979). Líčí, jak si v horách vym ýtil kus 
půdy daleko od e lektrického vedení 
a asfa ltovaných s iln ic  a postavil cha
lupu, v níž by jeho předkové z K rko
noš byli jako doma. L ibu je  si, jak si 
tam žije v přírodě, jak “ od božího rána 
do západu slunce žije se zatajeným  
dechem nad vším, co má, co lidstvo 
dávno z tra tilo ” ... “ Mám cyklus dne a 
noci"... “ Mám poezii ročních obdob í” 
... "Mám ještě něco cennějšího: pocit 
vlastní skutečnosti"...

Kdyby člověk nevěděl, že Erazim 
Kohák je univerzitním  profesorem  a 
může si dovo lit žít, kde chce, když 
zrovna nepřednášíí Pro něj je vzác
nost, štípat si sám dříví. Kam by se ale 
dosta l, kdyby mu v případě potřeby 
nem ohl ch iru rg  odoperovat appen- 
dix, kdyby neměl pen ic ilín  na anginu 
a kdyby musel žít z malin, které  si na
trha l na pa loučku? Čilí, návrat k p říro 
dě je krásný, pokud je c iv ilizace nato
lik vyspělá, že si to  je jí č lenové m o
hou dovo lit a nemusí denně bo jovat o 
přežití. Pokud člověk má čas na to, 
procházet se v šustícím  listí na pod
zim a nemusí v té době nakládat sobí 
maso na zimu.

Abych Erazimovi Kohákovi nekřiv 
dil: On tu to  svoji závislost na c iv ili
zaci v č lánku přiznává a hlásí se k ní. 
Takže, jeho příklad je v podstatě k lad 
ný a je ukázkou toho, oč nám vlastně 
jde: o takovou c iv ilizac i, při které se 
člověk nemusí bá tz im y, hladu, nem o
ci; ale zároveň i takovou, kde by v po 
tocích  ž ily  ryby a v lesích rostly  s tro 
my, m oře bylo  čisté a nebe bez kouře. 
A aby člověk měl čas i na moře, i na 
západ slunce, a nemusel ani cepem 
m lá tit ob ilí, jak to chce Eduard G o ld 
sm ith , ani se třást před ep idem ií skvr
n itého  ty fu , jako se třás ly  ještě ne
dávné generace.

M ravokárci, a to zvláště ti, na lézají
cí se v Č eskoslovensku nebo nově 
příchozí do dem okracie, často a roz-



mozků, ovšem znamená naprostý 
ideo log ický  debakl sem ire lig iózn ího 
systém u, který se jm enu je  m arxis
mus. Není mi jasné, co z jeho základ
ních tezí dosud zůsta lo naživu, ale 
rozhodně není naživu teze o pro le ta- 
rizaci lidstva a o třídním  boji jako o 
hlavním fakto ru  dějin.

Tento debakl však zároveň znam e
ná velké nebezpečí p ro  dem okra tický 
svět. S tarci v Krem lu, kteří se dožili 
toho, že se je jich  země posunula z 
druhého na tře tí m ísto vce lkovém  ob 
jem u prům yslové výroby (za USA a 
Japonsko), jsou neklidní. Aby doká
zali, že m arxism us (a m arxism us-le- 
n in ism us) má přece jen pravdu, jsou 
schopn i se rozhodnou t pro tu ne jhor
ší a lternativu - pro n ič ivou ú točnou 
válku, vedenou všemi dosažite lným i 
způsoby - jaderným i, bak te rio log ic 
kým i i chem ickým i zbraněm i, i náh
lým nasazením obrovských armád. 
Muži v K rem lu to  zcela bez váhání 
udělají, jestliže pravděpodobnost 
úspěchu bude dosti vysoká. Zabrán it 
jim  v tom  může pouze to, že si uvědo
mí, že by v té to  válce m ohli z tra tit vše - 
m oc, p riv ileg ia  i ž ivot. Doufám, že si 
už teď  uvědom ují, že jestliže  tu to  vál
ku vyvolají, budou je jich  největším i 
nepřáte li právě je jich  vlastní poddaní.

Cas je na naší straně. C iv ilizace se 
rozvíjí tak, že už teď  závidím  svým dě
tem, že budou žít v příštím  sto le tí dé
le než já. V lidské spo lečnosti n ic ne
vzniká samo od sebe. My em igranti, 
kteří známe obě strany m ince, které 
se říká svět, můžeme a musíme pom o
ci tom u, aby vše dobře dopad lo  a m in
ce padla na správnou stranu. Dá to 
ale fušku.

CO RATHER BE KILLIN G  COMM UNISTS

Humor

Naši vtipálkové
Výňatky z b rožu rky  Ludvíka Kundery  
“Ludw ig  van Beethoven", vydané 
nakladate lstvím  Osvěta v Praze r. 
1952. Toto by l 3. svazek "Kn ihovny  
čs. spo lečnosti p ro  šíření p o lit ic kých  
a vědeckých znalostí". Tak s i ty zna
los ti poslechněte:

Jaká to  byla hudba, do níž vpadlo 
novátorské dílo Beethovenovo?

ňekli jsme, že hudba byla pěstová
na především v salonech aristokratů . 
Feudální páni, kteří si vydržovali své 
dvorní hudebníky pro své potěšení, 
osobovali si ovšem právo, žádat od 
nich hudbu, která jim  vyhovuje, 
hudbu, která by příjem ně lechta la uši 
paní a pánů, hudbu, která by se hodila  
do těch to  přepychových salonů a k 
e legantním  šatům, tedy hudbu sa lon
ní, e legantní, galantní, hudbu, která 
vyrůstá  z lehkom yslného, pohod lné 
ho a rozkošn ického života v těch to  
salonech a líčí svět v krásných růžo
vých barvách, p řitom  ovšem neví nic
o tom , že na tom to  světě je  černá prá
ce, dřina, bída, bolest a hlad. Ostatní 
svět, do něhož patřila  převážná větši
na lidí, ten pro ni neexistoval.

V té to  hudbě vládl jakýsi řekl bych 
dvorský kosm opo litism us. Národní 
lidová hudba byla dvorským  konzu
m entům  příliš  hrubá.

Němci, zvláště Vídeňáci, si nevážili 
svých velkých m istrů a dávali p řed
nost ita lské opeře s je jím i fio ritu ram i 
a try lk y  ("R ossin i uber a lles” by lo  je 
jich  heslem). Celou Vídní byl zbožňo
ván Ital Salieri, vedle něhož Němec 
Mozart zaujím al jen podřadné místo.

Tedy ani M ozartovi nehověla ta to  
ga lantní hudba, zvláště v jeho posled
ním období ho výrazově příliš  om e
zovala, a p ro to  se snažil vym anit se 
z ní. A le přece jen Haydn a Mozart, t i 
to  ve licí m istři, vycházeli celkem  z 
to ho to  dvorského prostřed í a zobra
zovali je. Oba píší hudbu krásné, 
přístupné, soum ěrné m elod iky, pů
vabnou a lehkou, urovnánu a učesa
nou, ale beze vzruchu.

Do této idy lické hudby vrazí Beetho
ven se svou od základu jinou , novou 
hudbou.

Nelze dosti důrazně pod trhnou t 
tu to  skutečnost. Beethoven je v dě ji
nách hudby první, k terý zvítězil nad 
idy lickým , a ris tokra tickým  k las ic is
mem, prvn í z velkých hudebníků, jenž  
vytáh l hudbu ze za tuch lých  a ris tokra 
tických  kom nat na p rudký  vzduch ž i
vota.

Beethoven tedy bojoval veškerou 
svou hudbou jako n ikdo jin ý  i za náš 
dnešek, a pro to  je jeho dílo  dosud 
živé. Jak bo ju je  za svobodu i dnes a 
jak všem utlačovate lům  je i dnes ještě

nebezpečnou zbraní, v idím e z toho: 
Před několika lety byla ve Vídni nale
zena nová skladba Beethovenova 
“ Oda na svobodného člověka” . Am e
rická cenzura zakázala tehdy rakous
kému rozhlasu vysílání této skladby a 
tak nové, do tud  neznámé dílo  největ- 
šího skladatele všech dob nem ohlo 
být provedeno, poněvadž — zpívá o 
svobodě! Není snad krásnějšího vy
znamenání a dokladu o ž ivotnosti a 
dosud trvající bojovnosti Beethove
novy hudby, než že i dnes mají z něho 
dnešní utlačovatelé, am eričtí im pe
ria listé, děs. □

Bedřich Václavek a 
Donát šajner: Kniha satir

Svoboda Praha, 1948

Žaloby na husity (cca 1417)

V písmě a ť je  cokoli, 
n ic jim  není po  vůli, 
všechno s i hned změní, 
řkouc, že tak to není: 
chcem e však své doktory.
Co řeč i nesvedou, 
na to pom oc přivedou: 
pěstí, trdlem , palic i, 
čepem, mečem, sud lic i, 
tím c h ti v právu býti.
Tam, kde fa rá ř vyhnán jim i, 
sedí V ik le f s pány svými; 
hospodařit tam teď  bude, 
dokud  k vaření co  zbude: 
déle však tam nevydrží.
Desátky, o fěry dají?
Ty zarputile  odpírají, 
nikde by n ic  nedali, 
spiš sam i vše pobra li; 
t i se s m álem nespokojí.
B yť by l č lověk nejhodnějši, 
ce lou  dobu, po věk zdejší, 
dokud  s n im i nedrží, 
v je jich  viru nevěří, 
m luví o něm  m noho zlého.

Nová píseň o Americe
(vytištěno r. 1856 v O lom ouci)

Poslyšte, lid ičky, směšné zpíváni, 
jak  se m ají pán i Am erikán i, 
v samé regrac i ž ijou , čtveráci, 
neb jim  z nebe padá, co  h rd lo  ráčí.

M nozí jso u  vrtkaví, netrpěliví, 
že tady m ají tak špatně bý t živi, 
m aji sto c h u ti do  Am eriky, 
že tam pré na strom ách  
rostou  knedlíky.



Pod terna strom am a másla rybníky, 
m ůže s i tam m áčet každý knedlíky, 
váznou-li v krku, na sta štáflíků, 
m ají p re j zřízených tuším z perníku.
Prasata tam rostou  zrovna pečený, 
líta jí do huby  p tác i pečený, 
buchty, koláče, sam o se peče, 
kafé jim  po žlábkách do huby  teče.

A m erikán  jen  jak  otevře hubu, 
h o jn os t má hnedky pečených holubů, 
m ají pré pán i A m erikán i 
zřízenou m ašinu na po lykáni.
Všecko s tou m ašinou dělají, 
co je s t to pracovat, h rubě nevědí, 
tak se tam m ají lepší než v ráji, 
bezmála tak jako v neb i na kraji.

Ze sam ých klobásů dě la jí p loty, 
zásoba tvarůžků zahání psoty, 
samá regrace je v Am erice, 
m uz ikan ti h ra jou  na jitrn ice .
A m erika  je s t vlast velm i schválená, 
jenže je  p říliš  od  nás vzdálená, 
kýž aspoň v Praze, tak by po dráze 
do n í se podíva t nepřiš lo  tak draze.

Tak bychom  tam zašli na posvícení, 
je s tli je  tam tak, myslím , že není, 
je  to  jen  planá m yšlenka sama, 
jen  tak p ro  sm án i a špás vydaná.

A m erikán  nesm í bý t lenošivý, 
tak jso u  tam jako  zde od práce živi, 
kdo dě la t nechce, nech ť je to, 
kdo chce,
darm o se nena jí ani v Am erice.
A m erika  je vlast velm i vznešená, 
jen  n en í národem  tak obsazená, 
jako  jso u  jin é  m nohé kra jiny, 
kdo tam chce dobe jva t ty  pustiny.
Může tam na ko u p it ko lik  chce akrů, 
možná, že vypustí pá r p y tlů  s—ů, 
v té A m erice  p ř i své motyce, 
když ho budou bo le t záda i ruce.

Domov ruský
Karel Havlíček Borovský (1850)

Kde dom ov m ůj?
Boreáš kde věčně hučí, 
šakal vyje, m edvěd bručí, 
tc h o ř a kuna v hradu  svém  
hody  d rž í p o d  sněhem, 
dob rou  noc kde dávaj’ lišky, 
země ruská, dom ov můj.
Kde dom ov m ůj?
Z ákony kde píše vláda 
knu tou  národům  na záda, 
přirozená  práva kde 
kozák ekšplicíru je , 
o trokem  jen  jeden není, 
m ezi Rusy dom ov m ůj!

Kde dom ov m ůj?
Pro m yš lenku  rad iká ln í 
v K am čatce kde jso u  tiskárny, 
sp o lčován i svobodné  
d o vo lí S iberie, 
železná kde ruka vládne, 
zem slovanská, dom ov m ů j!

Kde dom ov m ůj?
Veškerému kde vzděláni, 
prozře te lná  vláda brání, 
kde posud  osvěty den  
nezahnal pověry  sen, 
temná noc kde ducha svírá: 
tam vlast má, tam dom ov můj.

Kde domov můj
Jan Neruda (1886)

Kde dom ov m ůj?
Tam, kde p ivovary strm í 
a kde sádské husy krm i, 
kde m ě ln ický  vin ice  
lidem  dě la j opice, 
jež m alínský křen zas spraví,
(m ezi k řeny dom ov můj).
Kde dom ov m ůj?
Tam, kde N ěm ci na mráz troub i, 
kde svoboda hledá houby, 
kde ten je š tě  nedorost 
lepším  C echům  p ro  radost, 
kde na slovo šibenice,
(tam ~  ach na n í dom ov m ůj).

My a Evropa
Josef M achar (1904)

Hrdě papoušku jem  starou větu:
D a li jsm e kdys Kom enského světu. 
Dnes však dáváme mu ještě více: 
m uzikanty, šunky, harfenice, 
obd iv  p ro  každ ičkou  jeho  tretu, 
trochu  skla a s irky  ze Sušice.

Otec Kondelik
V ik to r Dyk (1910)

N árodn í se by tos t vtělila, 
výhoda v tom  p ro  nás převeliká. 
Něm ec Fausta má a Španól Quijota, 
a m y m ám e otce  Kondelika.
Politika , um ěni, mrav, zvyk:
— Zatracený otec K onde lik ! —

□

Plánujete dovolenou na Floridě?

JASM ÍN  VILL.A MOTEL
801 S. Oceán Blvd.

Pompano Beaeh, Florida 33062 
Tel.: (305) 941-7930

Jednoložnicové byty s kuchyňkou • 
Pokoje s kuchyňkou • Hotelové pokoje 
s ledničkou • Barevná televize a telefon 
v každém pokoji • Velký bazén • Pouze 
100 m od moře • Kulečník • Ping-pong* 
Shuffleboard • Barbecue • Obchody a 

restaurace nablízku

Těší se na Vás Vaši krajané 
l.ajoš a Jana Naňákovi

Fórum
Jano Mlynář

When the Going Gets 
Tough, the Tough Get 
Going

T oto  ang lické  príslovie zíde č lově
ku na m ysel’ pri čítaní č lánku Jána 
M lynáříka: “ Em igrácia vnútorná a 
vonkajšia: tragédia, alebo záchra
na?” , k to rý Západ uveřejn il v augus- 
tovom  čísle roku 1984. V o l’ne pře lo 
žené to to  príslovie znamená: K eďsa  
chódza stane namáhavou, vtedy sa tí 
ozaj tvrdí výdajů na cestu. A lebo: Keď 
je s ituácia  najťažšia, vtedy poznáš 
tvrdého chlapa. Ján M lynářík vo svo- 
jom  článku vel’mi podrobné popisuje  
metody, ktoré súčasný režim v Čes
koslovensku používá proti prejavom 
nesúhlasu s jeho po litikou . M lynářík 
má zrejm e na mysli s ignatárov C har
ty, č lenov VONSu a ich priateTov. 
M lynářík tie to  m etody označil za pře
jav aziatskej vychytra losti po liticke j 
polic ie , aká mala v cárskom  Rusku 
d lhú tradíc iu . A bohuž ia l’, z článku 
sam otného vyplývá, že aziatská vy
chy tra los t’ za tia l’ dokázala svoju pře
vahu nad stredoeurópskou ku ltú rnou  
vyspelosťou a vtipom . Veď M lynářík 
píše, že roku 1979 viacerí zo s ignatá
rov C harty exil odm ie tli, ďalej v č lán 
ku však vym enúva l’udí, ktorí odvtedy 
do ex ilu  od iš li. A je ich nemálo.

Myslím , že by stá lo za analýzu, pre- 
čo bola aziatská vychytra los t’ úspěš
ná pro ti d is identom  v Č eskosloven
sku. Veď ako píše M lynářík “ nútená 
em igrácia  vonkajš ia  aj vnútorná je 
tragéd iou  národa” .

Na úvod však třeba zdórazniť, že tá
to analýza nie je  v n ijakom  případe 
mienená ako k ritika  C harty čí jej s ig 
natárov, ale ako pokus o hťadanie  
metód proti onej "aziatskej vychy tra 
lo s ti” . Veď n ijaký s lušný č lověk ne- 
móže polem izovat’ o hodnotě  úm ys- 
lov občianskej opozície  v Č eskoslo
vensku, ide len o to ná jsťspósob , ako 
tie to  cie le  realizovat’ úspešnejšie, než 
sa to dos ia l’ darí.

Myslím , že jedným  zo základných 
om ylov je čakať na gesto zm ierenia 
od súčasného režimu. Ak Lenin ozna
čoval kom unizm us za d ik ta tú ru  pro- 
le tariá tu , tak reálny socia lizm us mož
no smělo označ it’ za d ik ta tú ru  lum - 
penpro le tariá tu . Č akať od neho 
zm iernenie  ú tlaku bez náležitého 
p ro titla ku  nie je  p od l’a mňa reálne.

M lynářík označuje za jeden z naj- 
m ocne jš ich  popudov pre em igráciu  
to, že deti perzekvovaných rod ičov 
nem ohli študovat’. Každý má u rč ité  
snahu, aby jeho deti vyštudovali; s 
tým  ka lku lu je  po líc ia  a preto musí aj 
občianska opozícia v budúcnosti po
č íta t’ s tým , že sa to bude používat' ako 
zbraň proti jej prís lušníkom , teda, že



deťom  sa budú klásť do cesty překáž
ky, aby nem ohli študovat’. Tu je roz- 
hodovanie jasné - buď sa dám k ob- 
čianskej opozícii a potom musím po
čítat' s tým, že režim sa bude snažit’ 
vyvrš iť aj na m ojich deťoch, alebo je 
štúd ium  m ojich detí dó ležite jš ie  než 
všetko ostatně. Tým, pravda, nechcem 
povedať, že to, čo režim robí, je správ
né, ale je to realita, s ktorou třeba po
čítat’. Troška však zaráža M lynáříkova 
form ulácia , že odm ieto l vychovávat’ 
režimu tre tieho učňa. Uvědom il si, že 
takýto  postoj by m ohol zaváňať eli- 
társtvom? Nebude aj v tom  jedna z 
příčin, ze Charta nezískala medzi ro- 
botn íkm i to l ’ko signatárov,_kol’ko by 
si jej autoři u rč ité  želali? ta ž k o  ide 
dohrom ady vyslovovanie stanovísk aj 
v mene robotn ícke j triedy, ale rob it’ 
nádeníka považovat’ za urážku spo lo- 
čenskú a sociá lnu.

Za druhý rozhodujúci m otiv em i- 
grácie považuje M lynářík snahu dať 
dohrom ady zničené či prerušené die- 
lo v priaznivejších podm ienkach, ako 
sú doma. To je iste závažný dóvod, 
ktorý musí každý rešpektovať. Veď 
h is to ric i, filozo fi a novináři, k torých 
M lynářík vo svojom článku menuje, 
móžu svoje schopnosti up la tn it’ naj- 
lepšie určité  len vtedy, keď budú  pra
covat’ vo svojom  odbore a nie ako ná
deníci, kurič i, noční vrá tn ic i atď. Na
příklad M lynáříkové štúd ie  o odsune 
sudetských Nemcov považujem za 
vel’mi hodnotné a cenné dielo. Mys
lím si však, že to, čo  dokázal u rob it’ v 
PoTsku vyučený e lektriká r Lech Wa- 
lesa, je tiež vel’mi cenné a hodnotné. 
M lynářík možno napíše v exile ďalšie 
významné veci. Jeho dě jinný príspe- 
vok by však možno nebol menej vý
znam ný, keby bol svojou č innosťou 
dom a přispěl k vzniku n iečoho po
dobného ako bola Solidarita .

M etody na vytváranie vnútornej 
em igrácie, ktoré M lynářík opisuje, sú 
zvláštnou kap ito lou, ale platí o nich 
rovnako príslovie z nadpisu článku. 
Zab itý  psík Pavla Kohouta určité 
svědčí o úbohosti tých to  metód, ale 
bol dó ležite jší ako podpora veci, v 
ktorú  verí? Pravda, metodu nasadzo- 
vania m ilen iek-kon fiden tiek  možno 
brať iba ako hum ornú vložku, ktorou 
nás chcel M lynářík trocha zabavit’. 
Aby som sa mu odp la til rovnakou 
m incou, pokúsim  sa odpovedať v po- 
dobnom  tóne: To, že po líc ia  nasadzu- 
je 1’utfom  m ilenky-kon fiden tky  a mi- 
lencov-konfidentov, je ozaj odsúde- 
niahodné. Ak mali viac ako 25 rokov, 
bo lo  to ozaj ne l’udské. A ak sá ani ne
zúčastn ili na súťažiach krásy, to je 
už ozaj zvěrstvo. Len aby po líc ia  tým i- 
to m etodam i nepriláka la  z cudziny 
viac em igrantov, než ich z repub liky 
vyženie! A le koniec lačného vtipkova- 
nia. M lynářík v jednom  zo svojich 
č lánkov napísal, ako po líc ia  posiela 
Tatarkovi m ilenky-kon fiden tky  a Ta- 
tarka ich svojim  vnútorným  ohňom  
prem ení na ozajstné m ilenky. Žeby 
neboli dó ležite jš ie  veci, na kto ré  by

Tatarka m ohol svoj vnútorný oheň 
využit’?

Za najváčší problém  by som však 
považoval sku točnosť, že polícia do
káže zastrašit’ l ’udí v okruhu zná
mých, priateťov, kolegov a příbuz
ných d is identa natoTko, žezaprú svo- 
ju prirodzenosť. Tu to tiž  nem ožno ro
b it’ nič, pretože to je vecou tých l’udí a 
nie d is identa samotného. A to je  tiež 
příčina, prečo od iš li do em igrácie  aj 
mnohí iní, hoci nie d is identi. Ak sa ná
rod dá zastrašit’ na to l’ko, že zaprie 
svoju prirodzenosť, tom u už nemóže 
pom ócť nikto; móže si pom oct’ iba 
sám.

Vonkajšia em igrácia móže pom ócť 
hádám iba tým , že napíše pravdu o 
exile a nebude ž iv it’ klamné ilúzie  l’u- 
dí doma o tom , že pom oc by mohla 
prísť zvonku. Napísať, ako sa západ
ně štáty panicky boja sovietskych ra- 
kiet, aký je exil rozkúskovaný. Český 
na pofebruárových, poaugustových a 
čo ja viem na ešte akých. S lovenský 
na stúpencov S lovenského štátu a je
ho odporcov; skrátka pokračuje  v 
svo jich sporoch z dom u aj v s lobod- 
nom svete. A pri te jto  úlohe, pán M ly
nářík, je vítaná každá pom oc. Ešte ví- 
tanejšie by však bo lo  ús ilie  zm eniť 
danú situáciu, nadviazať spoluprácu 
medzi jednotlivým i skupinam i české
ho a slovenského exilu tak, aby před
stavoval silu, s ktorou třeba počíta t’, 
tak ako sa například dokázal zjedno- 
t iť  na istých zásadách exil povedzme 
poťský či maďarský, alebo hoci ukra
jinský. □

MARIA G ABÁNKO v A: PORTRÉT VÁCLAVA TÁBORSKÉHO

Na pomoc Afghánistánu
Někteří čtenáři se dotazují, kam 

přispět na pom oc osvobozeneckému 
hnutí Afghánistánu. Zde je adresa, kte
rou jsme obdrželi od afghánského exi
lového vedení a kam můžete poslat 
své příspěvky, daňově odpočita te lné: 

HCRF (Human Č oncern Relief 
Fund)
A fghánistán 
P.O. Box 6154 
Station J 
Ottawa, Ont.
Canada K2A 1T2

MARIA GABÁNKOVA

P p P T R řT  KARLA KRYLA



Umění

Profil umělce Západu: Maria Gabánková
Jsi postava bílá a černá 

z n it i  čar 
a tep lých  tónů  

js i k lávesnice rozpustilá  
a těžké neobratné kvádry  
usínáš v p ros to ru  pozadí 

kdeko li tě obk lopu jí 
nové nekonečné stíny  
a světla

v košíku rozkoše  
p lné  oči.

A tvá duše ti sedí někde  
za krkem  

jako  havran se leskne 
když m ilova t tě zapomenou, 
jak  ho lub ice  č i h rd lička  js i  
když láskou  

h ru ď  ti puká.

Marie Gabánková

Obrazy a kresby výtvarn ice Marie 
G abánkové se již  po vice než desetile
tí pravidelně ob jevují v galeriích, vý
stavních síních a soukrom ých sb ír
kách mnoha měst Severní A m eriky  a 
Evropy, včetně ku ltu rn ích  m etropolí 
jako  New York, Paříž a M ontreal. Styl 
je jích, převážně figu ra tivn ích  děl, 
prozrazuje neobyčejné nadání a p ro 
fes ioná ln í úroveň autorky, která se 
po létech strávených na pacifickém  
pobřeží Kanady, ve Vancouveru, usa
dila nedávno v Torontu.

V tvorbě Marie Gabánkové se ozý
vají především evropské ku ltu rn í a 
výtvarné tradice; z malířů, kteří ji
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Poesie v pohybu  
bezděčného ob rácen i

zkam enělá vteřina  
zachytila  se ti v kou tku  úst 

a pak 
ja ko  dech pře lé tla  ti 
p lan inou  líce 

až
v oku náhle

vlhkém lesklém  
v té p růzračné  a přece  

konce nedoh ledné h lub ině  
zachvěla se

v p o d lo u b í víčka 
bílého kříd la  m ávnuti 

vraných hřív vůně 
Js i po u h ý  prach  a h lina  

a bereš m i dech  
svou krásou... 

tak docela obyče jně  
tak m usím  o tobě psát 
že an i chv íli sedět nevydržíš  
Jsi obraz ke mně zády o točený  

v podpaží ch o u lí se ti 
něžné černo a někdy  
bílé s lunce tudy  prosvitá  
s i cestu  k ňadrům .

MARIA GABÁNKOVÁ: AUTOPORTRÉT



MARIA G ABANKOVÁ: LÉTO V TORONTĚ

ov livn ili, možno vzpom enout zejmé
na M atissea VanG ogha. Jakom noho  
um ělců pocházejících z Č eskoslo
venska, nezůstala an i ta to malířka ne
zasažena surrealism em , jehož vliv se 
v je jích dílech pro jevuje občasným i 
“ im aginativním i obdob ím i” a figu ra 
tivn í koncepce částečně ustupuje 
fantazii. Zejm éna v těch to  obrazech, 
prozrazu jících m im o jiné  spřízněnost 
s G oyou, se výtvarn ice vyrovnává s 
některým i filo zo fickým i a ex is tenční
mi tém aty jako  problém  svobody je d 
notlivce, lidských práv, ale také s 
osobním i traum atickým i zážitky, kte
rým byla vystavena na prahu své 
dospělosti: okupace vlasti, em igrace, 
ž ivot v novém prostředí.

C elkový ráz pláten Marie Gabán- 
kové je ovšem daleko jasnější, snad 
by se dalo říci prosluněnější. Výtvar
n ice se často věnuje portré tu  a kom 
pozici postavy, je jichž  ob tížnost jí dá
vá m ožnost up la tn it neobyčejné kres
lířské nadání a pozorovací schop
nost. Portré ty budí dojem  nesmírné 
lehkosti, jako  by by ly  načrtnu ty  jen v 
několika okam žicích. Po podrobně j
ším prozkoum ání ale vidíme, jak dů
kladně je každý detail propracován.

Při poh ledu na dílo  Marie Gabán- 
kové si nelze nevšim nout bohaté p ro 

fes ioná ln í zkušenosti, kterou m alířka 
v průběhu své kariéry nashrom áždila: 
Po příchodu do Kanady po r. 1968 
studovala výtvarné umění na U n iver
zitě v B ritské K olum bii, pak na Van-

cou ver School o f Arts, po čemž násle
dovalo stud ium  v New Yorku a M on
trealu. Nesmírně cenným  přínosem 
byl pro ni tém ěř ce lo ročn í pobyt ve 
Španělsku, s jehož ku ltu rn í tradicí, 
k ra jinou a stylem  života nachází ma
lířka c itovou spřízněnost -  není těžké 
najít v jejím  díle “španělské” prvky; 
zejména v in tenzitě a v jem ně nastíně
ném erotism u některých portré tů .

Nesmíme ovšem zapom enout na 
bohaté estetické a tvůrčí trad ice  
střední Evropy, mezi n im iž Maria vy
rostla. Tento  vliv nebyl po odchodu 
do Kanady příliš narušen. Uchoval se 
především v rodinném  prostředí, ne
boť oba je jí rodiče jsou akadem ický
mi malíři a představují tak p ro  ni nejen 
em ocionální, ale i p ro fes ioná ln í pří
klad a oporu.

O le jom alby, uhly, pastely a akvare
ly Marie G abánkové zobrazují vě tš i
nou obyče jné lidi v běžných, každo
denních situacích - např. v metru, na 
lavičce v parku atd., avšak každý z 
nich v sobě nese zrnko zjevení. Jak 
um ělkyně sama říká, fasc inu je  jí zej
ména m ystický aspekt lidské ex is ten
ce jako takové. Nevidí v umění jen 
m édium  odha lu jíc í destrukce a hrůzy 
života, nýbrž spíše akt naděje a víry. 
Snad právě proto  je  je jí dílo  tak p řitaž
livé, snad pro to  jsou je jí obrazy d lou 
hým i ob jevite lským i cestam i.

- ju -

Lásko májová
s deštěm odcházíš
v lhkost m i na rtech zbyla;

v slanosti řas na břehu moře.

Jsem kam eni a písek a skály
jsem  oblaka neskutečně bílá

jsem  racků le t — lásko  — 
zlom ená mám křid la... □



Dokumenty

Manifest
Klubu angažovaných 

nestraníků
Otištěno v Praze 11. července 1968

Padesáté výroč í vzniku Č eskoslo
venské soc ia lis tické  repub liky  je  p ro  
nás podnětem , abychom  se p řih lá s ili 
k oněm  myšlenkám , z n ichž se zrod ila  
naše s tá tn í a ná rodn í sam ostatnost. 
Jsm e přesvědčen i — ste jně jako  za
k lada te l toho to  státu  — že stá ty  se 
u d ržu jí vě rnos ti ideálům, ze kte rých  
vznikly. H lásíme se k těm to ideálům, 
k je jich  současné, m odern í podobě, 
zdůrazňu jíce  nejm éně tř i zák ladní 
východiska, které  jsou  již  dnes ideo 
vou p á te ř i našeho Klubu.

Považujeme především  za základ  
veškeré m odern í evropské p o lit ik y  
m yšlenku  lidských  a občanských  
svobod, občanskou rovnoprávnost, 
jež  byla kdys i vyjádřena v revo lučn í 
D ekla rac i lidských  práv člověka a 
občana a jež je  n yn í ztělesněna v D e
k la rac i lid ských  práv, p řija té  O rgan i
za c i spo jených  národů. V obhajobě  
těch to  p ráv p ro t i od lidšťu jíc ím  silám  
kapita lism u, fašism u a s ta lin ism u  
vidím e nepřerušenou tra d ic i dem o
kra tického  ús ilí českého a s loven
ského národa, k  n iž se otevřeně h lá 
sím e jako  k spo leh livém u základu  
če sko s lo ven ské  s tá tn í m yš lenky . 
D ruhé východ isko  našeho p o lit ic k é 
ho ú s ilí je  hum anistická  trad ice  čes
koslovenské ku ltu ry , jež nacházela  
nejvýznam nější podně ty  p ro  rozvo j 
našich národů na p o li vědy, umění, 
náboženství, m ravnosti a filozo fie , 
n ik o li na p o li b itev a ú s ilí o svě tovlád
né cíle nebo v pouhém  zvětšování 
hm otného  blahobytu. Ve shodě s to u 
to m ezinárodn í hum an is tickou  tra d ic í 
lidské  so lida rity , m íru  a spo lupráce  
nepovažujem e za ro zhodu jíc í h o dno 
ty  národa, třídy  ani rasy, ale zdůraz
ňu jem e osobnost člověka a jeho  
tvo rbu  ja ko  v lastn í sm ysl lidské  
existence. Konečně třetím  východ is 
kem  je  současná im pozan tn í m yš len
ka československého experim entu, 
v něm ž má bý t spo jen dem okra tický  
soc ia lism us s velkým  program em  
osobn ích  svobod. S oc ia lis tické  spo
lečenské zřízeni, dem okra tický  výkon  
m o c i a svoboda jedno tlivce  jsou  p ro  
nás ja k  východiskem  p o lit ic k ý c h  
úvah, tak cílem, o nějž chcem e u s ilo 
vat v dnešn í přestavbě p o lit ické h o  
života.

Paradoxním , avšak log ickým  vý
sledkem  bou řlivého  p o lit ic ké h o  vý
voje v naší zem i je  sku tečnost, že ve
d le  osobních  změn na vedoucích

m ístech p roběh ly  p řem ěny daleko  
dů lež itě jš í — zm ěny názorů a posto jů  
lidí, prom ěna a tm osféry strachu v 
ovzduší důvěry a dobré  vůle — zm ěny  
s tru k tu ry  p o litického  m yš len i č lově
ka. Máme na m ys li statisíce osobních  
revoluci, p rob íha jíc ích  v n itru  lidi, 
k te ří pochop ili, že h ledán i cest, jak  
bez úhony p rok ličkova t to ta litou  
zvůle úzké skup iny  osob, p řisvo ju jí
cích s i nárok na moc, je  nedůsto jné  
člověka. V n itřn í prom ěny, jim iž  dnes 
prochází každý m yslíc í občan této  
země a která jsou  prozatím  jed inou  
zárukou nezvratnosti vývoje směrem  
zpět, vyvolávají po třebu  je d n o tlivců  
sb líž it se názorově i jednáním  s lidm i, 
k te ří m ys li a c ítí podobně. Je překva
p ivým  a povzbudivým  faktem, že jsou  
to  právě tisíce nestraníků, k te ří se 
dnes h lásí o svů j pod íl odpovědnosti 
na dalším vývo ji po lit ické h o  uspořá
d án i státu. Den ze dne s ílíc í vo lání ne
stran íků  po organizaci, která by byla  
schopna há jit je jich  zájmy, vyplývá  
z nenorm álnosti s ituace up lynu lých  
dvaceti let, kdy byla uměle vytvořena  
ostrá dě líc í čára m ezi kom un is ty  a 
nestraníky. Toto d iskrim inačn í opa
tře n í p ra k ticky  znem ožňovalo nestra 
níkům  zau jm ou t ja ké ko li vyšší hospo
dářské, p o lit ické  a tim  i společenské  
postaveni, takže nestran ic i b y li m an i
pu lován i v ro lích  pasivních, roz tříš 
těných a m éněcenných elem entů  
spo lečnosti. Je zřejmé, že zde došlo  
k přím ém u po rušen í základních l id 
ských  práv, ja k  byla form ulována  
D ekla rac i OSN, ste jně jako  porušení 
našich národn ích  trad ic  hum anism u, 
dem okracie  a socialism u.

V nově vzn ika jíc í s truk tu ře  našeho  
p o lit ic ké h o  života, je jíž konkré tn í 
podobu  a b ližš í u tvá řen i nedovedem e  
zatím  blíže určit, nacházím e však bez 
oh ledu na m ožné názorové a da lší 
p o lit ic ké  rozvětvováni některé spo 
lečné rysy, které  sd ru žu ji nestraníky  
a vytváře jí základy p ro  p o lit ic ko u  
aktiv itu  nestraníků v K lubu i m im o  
Klub. P o litická  aktiv ita  našeho K lubu  
se zatím  soustřeďuje  zám ěrně pouze  
na ten to  m in im á ln í p rog ram  spo leč 
ných  požadavků nestraníků, p ro tože  
předpokládám e, že da lš í norm alizace  
našeho spo lečenského života povede  
organ icky  dále k vytváření nebo k 
přestavbě p o lit ic kých  stran na p r in c i
p iá ln ích  světonázorových a perspek
tivně  ro zp ra co va n ých  h le d isc ích . 
K lub zatím  neasp iru je  na takovouto  
úlohu, p ro tože  mu k n í ch yb ě jí legá l
ní, organizační, hm otné i o sobn i 
předpoklady. Považujeme však za 
vhodné, upozorňova t již  n yn í nestra- 
n ickou  veře jnost na k líčové o tázky a 
pracova t p řim ěřeným  způsobem  k 
tomu, aby zák ladn í prav id la  dem o
kra tického  vytvářen i p o lit ic ké h o  ž ivo 
ta a s tá tn í m o c i by la  dodržována a

respektována. Na takovém to p rog ra 
m u m ají dnes zájem vš ichn i nestraní
c i bez oh ledu na otázku, jež bude  
pozdě ji form ulována v souvis losti 
s volbami, to tiž  otázku obsahové  
náplně p rogram u ex istu jíc ích  nebo  
budoucích  p o lit ických  stran.

Za tato m in im á ln í pravid la  dem o
kra tické  hry, s n im iž zahajuje K lub  
svou p o lit ic ko u  činnost, považujem e  
pod le  obrazu základních občanských  
práv zejména rovnoprávnost straníků  
a nestraníků. Bez toho to  p rinc ipu  
nelze d oc ílit podsta tné nápravy kazů 
našeho veřejného života, ani p řekonat 
krizové jevy v ekonom ice. Krom ě  
rovnoprávnosti obou skup in  naší 
p o lit ic ké  veře jnosti považujem e za 
ústředn í otázku budoucích  m ěsíců  
dem okra tické  volby, jež si nedovede
me představit jinak, než jako  tajné  
vo lby oddě lených kand idá tek vice 
p o lit ických  stran, p řip o u š tě jíc í zá ro 
veň kand ida tu ru  nezávislých pos lan 
ců. Volební zákon m usí sp ln it ty to  
e le m e n tá rn í p ožadavky  svobodné  
účasti občana, p ři vytváření p o lit ic 
kých orgánů státu, m usí posky tnou t 
skutečně reálné a lternativy p ro  p o li
tické  rozhodování občanů, nem á-li 
být dem okra tizační proces ochrom en  
v samém zárodku. Konečně chceme  
vytvářet a lte rna tivn í p o lit ic ká  s tano
viska nejen v otázce voleb, ale p ři 
p ro je d n á v á n i vážných p o lit ic k ý c h  
otázek dneška. Chceme bý t nezávis
lou  p o lit ic ko u  s ilou  zcela nového ty 
pu. P ředstavu jící zá jm y ve vytváření 
vlastních p o lit ic kých  h ledisek ne
kladem e p ro ti kom un is tické  straně, 
nýbrž vedle ní, sm ěřujíce ke spo leč
ném u c íli — k socia lism u, s to jíc ím u  
na základech hum anism u a dem okra
cie, k cíli, k te rý  je dávným  vyjádřením  
tužeb obou  našich národů.

M anifest pode psalo na 150 vý
znam ných nestraníků, č lenů a nečle 
nů KANu, a to  mezi jin ým i:

Z a s lo u ž ilá  um ě lkyně  Ja ros lava  
Adamová, herečka; akadem ik F ran ti
šek B ěhounek; Hana Bělohradská, 
spisovate lka; akadem ik C tibo r B ia t- 
tný; Václav Boštík, m alíř; Ja rm il B urg- 
hauser, hudebn í skladate l; pro f. Vác
lav če rný, filozo f; Radúz Činčera, 
film ový režisér; Ivan Diviš, básník; 
L ib o r Fára, m alíř; K urt Goldberger, 
film ový režisér; Nataša Gollová, he
rečka; Karel Gott, zpěvák; zasloužilý  
um ělec Karel Hába, hudebn í sk lada
tel; ná rodn í um ělec Eduard  Haken; 
zas louž ilý  um ělec Jan Hanuš, h u 
debn í skladate l; Jose f Híršal, sp iso 
vatel; n á rodn í um ělec Karel Hóger; 
zas louž ilý  um ělec R udo lf H rušínský, 
herec; Ilja  Hurník, hudebn í skladate l; 
doc. ing. Jaroslav Chyský, CSc. d o 
cent ČVUT; V ladim ír Janoušek, so 
chař; Věra Janoušková, sochařka; 
Jose f Jedlička, spisovate l; Marta J i-
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Vzpomínka na podpisovou akci KANu
rásková, sochařka; akadem ik O tto  
Jírovec; A lexandr K liment, spisova
tel; ná rodn í umělec Eduard Kohout; 
zasloužilý  um ělec J iř í Krejčík, f i l
m ový režisér; dr. V ladim ír Lébl, CSc., 
hudební teoretik ; Zdeněk Liška, hu 
dební skladate l; dr. Em il Ludvík, ge
nerá ln í ta jem ník S po lečnosti p ro  lid 
ská práva; Ivan Medek, hudebn í te
o re tik ; M iku láš Medek, malíř; Jan 
Novák, hudebn í skladatel; prof. Ru
d o lf Pešek, člen korespondent ČSA V; 
dr. A lexandr Plocek, p ro feso r AM U; 
národn í um ělec A lfré d  fíadok; za
s louž ilý  um ělec Jaroslav Raušer, he
rec; V ladim ír Ráž, herec; zasloužilá  
um ělkyně Marie Rosůlková, herečka; 
národn í um ělec Jaroslav Seifert; 
J iř í Šlítr, hudebn í skladate l; Jarom ír 
Spal, herec; J iř í  Suchý, básník; dr. 
Ivan Sviták, filozof; ná rodn í umělec  
Karel Svolinský; Jaroslav Šerých, 
m alíř; Adriena Š imotová, malířka; 
zasloužilý  um ělec K lem ent S lavický; 
Jose f Škvorecký, sp isovate l; Pavel 
Sukdolák, malíř; V ladim ír Tesař, m a
líř; zasloužilý  um ělec Václav Trojan, 
hudební skladate l; zasloužilá um ě lky
ně Marie Vášová, herečka; zasloužilý  
um ělec Václav Voska, herec; národní 
um ělec Ladislav Vycpalek' zasloužilý

V roce 1968 jsem jako člen výboru 
pražského vedení K lubu angažova
ných nestraníků měl na starosti o rga
nizační stránku KANu.

Vedle v lastního “akčního progra 
m u” , k terý jsm e ch tě li uveře jn it na 
podzim  1968, byl manifest KANu ve
řejným prohlášením , jenž měl sezná
m it se zásadami. Napsal jej jeden z 
ne jostře jších kritiků  roku 1968 Ivan 
Sviták. Posuzováno s odstupem  času 
- fo rm ulace jsou relativně m írné - té 
měř “ nesvitákovské” . Do jis té  m íry vy
jad řu jí tak tiku  tehdejšího vedení, k te 
ré ve sku tečnosti zastávalo pohledy 
daleko ostřejší a kritič tě jší.

Účinek manifestu byl také značné 
zeslaben skutečností, že něko lik dní 
předtím , aniž by lo  vedení KANu zná
mo, by lo  připraveno a publikováno

um ělec A d o lf Wennig, výtvarijík ; aka
dem ik O tto W ichterle; Ilja Zelenka, 
hudební skladate l; ná rodn í um ělec  
Jan Zrzavý; prof. íng. dr. Jan Zvo
niček, p ro feso r ČVUT. □

prohlášení L. Vaculíka 2.000 slov. T o 
to prohlášení by lo  nejen ostřejší a vy
hraněnější, ale mělo také širokou 
pub lic itu . V L iterárních novinách vy
šlo nákladem 300.000 výtisků  a dos lo 
va ohrom ilo  jak čs. vedení, tak i š iro 
kou veřejnost.

Každé veřejné prohlášení, v tom to  
případě manifest KANu, si dělá náro
ky na to, aby bylo akceptováno a pod
porováno autoritou  význam ných 
osobností. Vedení KANu si by lo  vě
dom o, že vznikající organizace musí 
mít podporu nejen š iroké veřejnosti, 
ale i je jí nestranické e lity. Nestraníci, 
tehdy i nyní, představují většinu náro
da a je to tedy obrovský skry tý  p o lit ic 
ký potencionál.

S velkým  zájmem jsem se ujal o rga
nizování podpisové akce, neboť tam 
byla kvalita tivní naděje vznikající o r
ganizace.

Protože řada signatářů žije stále v 
Československu, není možné popsat 
některé podrobnosti. Snad |en obec
ný dojem a několik příkladu.

Vytipovat význam né nestraníky 
nebyl zvláštní problém . Je zajímavé 
(oproti m nohým  dom něnkám ), že vý
znamné vědecké a ku ltu rn í šp ičky b^- 
ly v té době v řadách nestraníků. 
Např. asi z 40 akadem iků byli dobře 
přes polovinu neparta jníci a někteří z 
nich, např. akadem ik W ichterle, ob 
čansky velice aktivní.

Zajímavý byl ovšem názorový po
stoj s ignatářů. Převládal, a stále pře
vládá, obecný názor o obrození lidu a 
op tim is tických  představách. Podle 
mé zkušenosti tom u tak zdaleka ne
bylo ani u těch, kteří podepsali např. 
m anifest. Mnozí si vůbec nedělali i lu 
ze o přechodném  nadšení. Bylo  pře
kvapující, s jakým  rea lis tickým  a 
sm utným  odhadem byla viděna bu
doucnost. Jako příklad mohu uvést 
návštěvu u Jana Zrzavého, která sice 
není typ ická , ale do jis té  míry vy jadřo 
vala obecný trend. Jak známo, m istr 
Zrzavý byl osobně velice bo jácný. Z a
mykal se ve svém bytě na m noho 
zámků a trpěl představou, že může 
být v každém m om entě o loupen nebo 
že mu případně může být ublíženo. 
Když jsem mu m anifest přinesl k pod 
pisu (nebyl sám doma, jinak  by asi 
neotevřel), nedůvěřivé si tex t přečetl 
a řekl: “ Musím někoho zavo la t.” V y to 
čil číslo a já slyšel, jak kom usi n a d ru - 
hém konci říká: “ Je zde u mne jakýsi 
pán a chtěl by, abych podepsal m ani
fest nějakého nestran ického k lubu. 
Mohu to  podepsat?” Po kratší době 
jsem slyšel jen jeho krátké: “ D obře." 
M is tr se pak ke mně ob rá til a povídá: 
“ Seifert povídal, že to  m ohu pode
p s a t.J á  to tedy podepíši, mně už se 
nemůže moc stát, ale pam atu jte  si, že 
to  velm i špatně dopadne; Rusové
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Na staleté hrušce seděl černý pták

nám to  n ikdy nezapom enou.” Byl 
jsem rád, že au to rita  Jaroslava Sei
ferta  pom ohla, i když slova byla zatra
ceně prorocká. Jaroslav Seifert byl v 
té době jedním  z největších podpo
rovatelů KANu. B yli i takoví, např. Jan 
W erich, k terý nepodepsal a řekl: “ Ne
vidím smysl v tom , aby se nestraníci 
organizovali. To pak již  nejsou ne
s tran íc i.” M oh lo  by to  být považová
no za vým luvu. Dodejm e však, že Jan 
W erich podepsal 2.000 slov, text 
m nohem  silnější.

Byla ovšem i řada takových, kteří 
podepsali bez rezervace, ale zároveň 
s jis tou  dávkou skeptic ism u k bu
d o u c n o s ti. Jako  nap řík lad  Jose f 
Škvorecký. Jedním  z m noha přízn iv
ců KANu byl Karel Gott, který pro KAN 
zdarm a uspořádal dob roč inný  kon
cert, jehož výnos štědře přispěl do 
pok ladny klubu.

M oje zkušenost ukázala, že průřez 
národa viděl budoucnost černěji, než 
se m nohdy uvádělo v tisku . Národ 
prostě  dostal v dě jinách příliš  nafrak. 
Ta jná sm louva z roku 1968, ke které 
by lo  čs. nezásadní vedení dom anév- 
rováno, byla začátkem  konce a u tvr
d ila  mne v chm urných  předtuchách 
a sku tečnosti, že v té době z tra tilo  
Č eskoslovensko na delší dobu nadě
ji

Jak to, že jsou ale tací, jako  např. 
chartisté , kteří si nedají poko j?  Proč 
ostatní, i já, stále, i když snad právě 
proto , red igu jí exilová period ika  a o r
gan izu jí různé akce? Posedlost? Z trá
ta času? D oufe jm e a věřme, že n iko 
liv! □

Čtenářská anketa 
Svobodné Evropy 1985

Jako každoročně, dotázala se re
dakce Svobodné Evropy čtenářů v 
jedenácti zemích, kde ž ijí Češi a S lo 
váci, ja ký  byl v up lynu lém  roce je jich  
největší čtenářský zážitek z české ne
bo slovenské lite ra tury. Letos přišel 
rekordní počet odpovědí, celkem  115, 
a abso lu tn ím  vítězem se stala kniha 
Ferdinanda Peroutky Budem e pokra 
čovat, výbo r z Peroutkových lite rá r
ních k ritik , sestavený J iřím  Kovtunem  
(S ix ty -E igh t Publishers, C orp.). V 
žánru poezie nejvíc hlasů dosta l Ja
rom ír Seifert za Ruce Venušiny (S ixty- 
E ight Publishers, Corp.) a za kn ihu 
m em oárů Všecky krásy světa (vydaly 
sp o le čně  S ix ty -E ig h t P ub lishers , 
Č orp. a Index). V próze se na prvním 
místě ste jným  počtem  hlasů um ístil 
Josef Š kvorecký románem Scherzo  
cap ricc ioso  (S ix ty-E igh t Publishers, 
C orp.) a Jan Pele, z jehož novely Děti 
ráje  p řines lo  obsáh lý úryvek Svědect
ví. Pokud jde  o lite ra tu ru  faktu a o li- 
te rá rně -po litické  eseje, vyhrá la kniha 
Václava Havla O lidskou  id e n titu  
(Rozm luvy, Londýn), těsně sledová
na čtvrtým  dílem Pam ěti Václava Č er
ného (S ix ty -E igh t Publishers, C orp.)

Toho rána nezvykle časně vstala. 
Na záchodě si v zrcadle všimla tem 
ných kruhů pod očim a. Jako by je 
přes noc někdo schválně namaloval.

Jen tak, v noční košili, bez županu 
a trepek, vešla do  tem né kuchyně a 
rozsvítila. Venku byla ještě tma. V no
ci pršelo a ze střechy odkapávala vo
da. Přes okno u kuchyně slyšela to 
period ické - kap - kap - kap - a pom ys
lela si, co asi za škodu bude m ít v za
hrádce pod okny. To lik  se M irka na
prosila  o okap. Zahrádka byla jedna z 
je jích mála radostí. Voda odkapáva
jící ze střechy po dešti nadělala vždy 
hodně škody - odch líp la  hlínu od kvě
tiny  až po kořeny, polám ala s tonky a 
květiny ležely uboze zatlučené do ze
mě.

Postavila vodu na p lynový sporák, 
škrtla  zápalkou a pak chvíli urovnáva
la sílu plamene. Když nechala plamen 
vysoký, očadil hrnce a špatně se to 
umývalo. Byla na to opatrná.

H odiny ukazovaly pár m inut po pá
té. Ještě skoro dvě hod iny než zač
nou všichni vstávat, pom ysle la si s 
ulehčením.

Co tom u řeknou naši? Budeme asi 
muset spát v tátově pracovně. Na tom 
gauči asi já a děti ho lt na matračce na 
zemi, napadlo ji, když zalévala vařící 
vodou kávu. Prázdniny začnou zítra, 
se ško lou tedy není problém . A nový 
ško ln í rok by tedy začaly děti už v Br
ně.

Najednou se nad kávou rozplakala. 
Usedlá vesničanka. Matka dvou dětí. 
Už dávno ne manželka, m ilenka, pří
te lkyně - jen umývačka nádobí, ku
chařka, uklizečka. Dobrá na ústrky a 
výlevy zlosti.

a kn ihou Oheň baroka  od Antonína 
Kratochvíla. Z české lite ra tu ry  p ře lo 
žené do cizích jazyků, dělí se o vítěz
ství M ilan Kundera s rom ánem  Nes
nesite lná lehkost b y tí (český orig iná l 
vydá S ix ty -E igh t Publishers, Corp.), 
básně Jana Zahradníčka v Lobko- 
w iezově překladu a rom án Josefa 
Škvoreckého Příběh inženýra lid 
ských  d u š i (S ix ty -E igh t Publishers, 
Corp.).

Na titu lech  jm enovaných účastníky 
ankety se podíle jí jednotlivá  exilová 
nakladatelství takto:
1) S ix ty -E igh t Publishers, Corp., T o 

ron to  (33 titu lů )
2) Rozm luvy, Londýn
3) A rkýř, M nichov
4) Index, Kolín nad Rýnem
5) Konfrontace, C urych
6) Křesťanská akademie, Řím. n

I děti už popudil. Začínají mít stejné 
zvyky - neposlechnou ji. H lavně malý 
M irek. Výrazy jako  - jd i do háje nebo 
trhn i si nohou - jsou u něho běžnou 
m luvou. Ze ško ly si stěžují. K luka m i
nulý týden chy tili s c igaretou na zá
chodě. Když se mu snažila dom luvit, 
vysmál se jí. Ty mi nemáš co porou
čet, pohodil hlavou a prásknul dveř
mi.

N ikom u se celá ta léta nesvěřila. 
Částečně hanbou, částečně stra
chem z pom luv a výsm ěchu za zády. 
Panicky se bála být terčem zábavy 
téhle malé nepřátelské vesnice. Ne
měla kam arádku. Ihned po příchodu 
se k ní celá vesnice o toč ila  zády. By
la to  panička, nehodila se sem. Nešly 
sem její městské šaty, účes, neprak
tické  střevíčky s podpatky.

M irek sem patřil. Tělem  i duší. 
A gronom , sedlák. H rom otluk  s ba- 
gančaty nasáklým i hlínou z pole. Byl 
tu doma. Tady se narod il, sem patřil. 
Přes den na poli, večer v hospodě u 
pů litru  piva.

Začínal chod it domů z lostně popu
zený a op ilý.

- Proč ses musela dneska p roducí
rovat v těch tvejch film ove jch  šatech 
s tím tvým  film ovým  účesem po ná
městí, zrovna když šly ženský z pole? 
Copak nevidíš, jak jsou ty  ženský 
udřený, co ty lid i zkusí? M yslíš si, že 
jsi nějaká princezna nebo co? -

A pak - chováš se jako děvka. Zm a
lovaná, naondulovaná rajda. Já tě na
učím bejt norm ální -  rána za ránou jí 
dopadala na ramena a na paže, k te rý
mi si chrán ila  obliče j.

Schovávala se doma. Vycházela, jen 
když musela. N akoupit, na poštu,



do školy. Ani tak se nic nezměnilo. 
Oči vesnice byly  slídivé. Nebyla nevi
d ite lná. Jen nepřiznat porážku - na 
každou sebemenší pochůzku se 
upravit, jak jen to jde. C hodila vesni
cí navenek krásná, hrdá a sebejistá, 
uvn itř však s bolavým srdcem a duší. 
N ato lik  zranite lná vypadala nezrani
telné.

M irek jí přestal dávat peníze. Zapla
til účty, odpočíta l peníze na jíd lo  na 
měsíc a v hospodě rozhazoval. Z h rů 
zy před prohrou napsala matce: -  To 
víš, tady na vesnici se n ic hezkého 
nesežene. Kdybys mi tak, mami, 
mohla se tam poslat nějakou látku, 
nebo svetřík, b lůzičku. Napiš ko lik  to 
stálo - pošlu ti peníze.

Začaly chod it balíčky od matky. 
Peníze zásadně odm ítla. - Jsme od 
vás tak daleko, ani dětem nemůžeme 
nic koupit. Jsme s tá tou rádi, že ales
poň takh le  můžeme pom oci.

š ila  si po večerech, když nebyl Mi
rek doma. Po nocích, kdy op ilý  tvrdé 
spal. C hodila  vesnicí vzdorovitě upra
vená, v nových šatech. Tváří v tvář ne
náviděnému nehodla la ustoupit.

M irek řádil pokaždé, když se v hos
podě něco dozvěděl a by lo  to často - 
vesnice se mstila. Se strachem  čeka
la na jeho pozdní návraty domů, na je
ho opilské touhy.

B ouch ly dveře - u lekla se. Spatřila 
M irka, jak  jde chodbou do koupelny. - 
Nalej mi kafe, ochraptě le zavolal. Pře
kotně vyskočila  a zapálila znovu p ly 
nový plamínek pod konvicí s vodou. 
Zalila kávu a postavila ji na stůl na 
M irkovo místo.

Kdybych tak m ohla být nezranite l
ná jako  žížala, co jí přeseknou a zase 
doroste, pom yslela si, když přišel z 
koupelny a sedl si za stůl ke kafi.

“ M irku ,” ozvala se srdnatě, “ odejdu 
dnes s dětm i k rodičům . Bude to tak 
nejlepší. N ejde nám to, nedá se to  už 
takh le  vydrže t.”

Zvedl hlavu.
“ N ic nechci, vezmu si jen oblečení 

pro sebe a pro dě ti,”  dodala.
Zprudka vstal a opřel se d laněm i o 

stůl. M ohutná ramena nahnul výhruž
ně dopředu.

“ N ikam nepudeš! Sem patříš, tady 
máš dom ov, tady zůstaneš!" začal 
zdůrazňovat řeč rázným i údery dlaně 
o stůl.

Dívala se na něho a nečekaně p rud
ce si uvědom ila všechnu nenávist, tak 
d louho  utajovanou.

“ Jdu !" proh lásila  rezolutně. Vběhla 
do ložnice. Z pod postele vytáh lá  ku fr 
a začala do něj házet šatstvo ze skří
ně. Strhávala šaty z ramínek a házela 
je do ku fru  bez ladu a skladu. Přemá
hala ji hysterie, hlasité vzlykala. 
C hysta la  se zaklapnout nacpaný kufr, 
když vycítila  M irkovu přítom nost. 
Pohled ji sk louzl na jeho ruku s revol
verem. Zachvátila  ji hrůza. Bez roz
m yšlení se rozběhla a prudce narazila 
do  jeho těla svým. Zakolísal, ztra til 
rovnováhu a ten okam žik jí stačil, aby

proběhla kolem něho do chodby a k 
hlavním dveřím.

- Jen ne k dětem! Ven musím! Snad 
děti zůstanou v pokoji, snad... Poda
řilo  se jí o to č it klíčem zastrčeným  v 
zámku. Vyběhla na zahradu. Utíkala, 
křičela, hrd lo zalité hrůzou. Až těsně 
u je jich  staré hrušky jí pro je la  hlavou 
palčivá, ostrá bolest. Upadla...

“ Hezká ženská to teda byla, to  se jí 
musí nechat. A le vidíte to, uhnala ho 
tím k vraždě, chudáka. Z n ič ila  mu ži
vot nadobro ,” vysokým  vzrušeným 
hlasem vykládala Drobílková. Ner
vózně nadzvedla hrnek s kávou a bez
m yšlenkovitě utírala mastnou zástě
rou dno a místo, kde hrnek stál.

Najednou hrnek zprudka postavila, 
přejela rukou po zástěře ke kolenům  
a ukazováčkem zam ířila na paní Č er
nou. - “Vy, vy jste u ní byla vždycky 
sprostá jezedačka. A já ,” poklepala si 
prstem na silná přelévající se prsa, “ já 
už jsem jí ani vůbec nestála za pohled. 
A bodejť by jo , udřená ženská, co vy
chovala č tyři děti a nadřela se jako 
kůň; co ta pro takovou m ilostpaní 
znamená. Jo, ta si na sebe, pane, 
uměla dávat pozor. Ta se uměla opa t
rovat. To, pane, my nedokážeme, na 
to musí mít jeden povahu.”

“ To je teda svátá pravda,” chop ila  
se řeči paní Černá, “ to jste  to  řekla 
moc pěkně. To jste to vystihla. A le  to 
překvapení, ta rána. Jako zčista jasna 
ji zastřelí. D yť sem jí ještě předevčí
rem viděla v krámě - růžový šatičky, 
podpatky, že by se v tom jeden zabil. 
Načesaná, nadělaná, vždyť víte co 
myslím , takh le  chod ila  vždycky. Stará 
Róderová se s ní dala do řeči a z toho, 
co sem zaslechla, jako vo dětech a 
tak, všechno v naprostým  pořádku. 
No a to mi vysvětlete - na druhej den ji 
von zastřelí. A před celou vesnicí, na 
zahradě, u toho  ve likýho strom u co 
tam mají. Vona prej utíkala, křičela, 
schovávala se za ten strom  a na jed
nou prej bác a už tam ležela s hlavou 
prostře lenou a děti letěly ven na ulic i 
a křiče ly. A von sí prej vám, chudák, 
sednul tam vedle ní pod ten strom, 
položil tu p is to li na trávu, vopřel se vo 
strom a k lidně čekal. Vypadal prej, ja 
ko když spí. Suchánková vodvedle 
zavolala po lic ii a povídala, že pak prej 
koukala z vokna, to  víte, ven se bála a 
von se prej ani nehnul, dokud ho po li
cajti nezvedli a neposadili do auta. 
Šel prej jako beránek s hlavou dolů, 
ani jednou se prej nevo toč il.”

Na náměstí postávaly skup inky 
ženskejch, rozkládajíc rukama. Ves
nice nekonečně rozebírala včerejší 
tragédii. Pokaždé věděl nékdo něco 
nového, událost se stávala peprnější 
a zajímavější. A tak nějak se i lépe pra
covalo, když bylo na co myslet.

Na staleté hrušce seděl černý pták.

□

Jiří Sýkora

Skok
Ú ředníkův zrak b loud il bez u rč ité 

ho cíle kanceláří, až se zastavil na ná
pisu, jenž prosvítal m léčným  sklem 
dveří: REGUf- K OTO 83. Úředník 
stiskl rty. ZvenKU byl ten nápis sam o
zřejmě vpořádku: 38 OTO KRUGER, 
ale zevnitř to byl vždycky třiaosm de- 
sátile tý podivín Regurk. To bylo jm é 
no, kterým  se úředník častoval, když 
jej mrzel celý svět. S povzdechem od
trh l zrak od m agického nápisu, s ne
chutí se prohrábl le jstry na stole a m i
m oděk si prom nul oči, aby se zbavil 
ospalosti. B ylo  odpoledne a em igrač- 
ní úřad byl p lný kouře, h lasitého še
potu, odeznělých hádek a zatajených 
pláčů, jež se zde za celý den nashro
m áždily. Ozvalo se zaklepání a vstou
pil další žadatel.

Posaďte se, řekl úředník a nauče
ným pohledem  se pokoušel p ro n ik 
nout do duše návštěvníka, jenž se naň 
usmíval od dveří.

Příchozí byl m ladý člověk. Měl stat
nou postavu, m odré oči, kaštanové 
vlasy. Díval se na úředníka vlídně a s 
důvěrou.

Úředník O to Kruger se snažil, aby 
nem rkl, ale nakonec to  vzdal, protože 
mu do unavených očí vh rk ly  slzy. Ne
nápadně si je  osušil a dal se do p ro 
hlížení příslušných dokum entů.

M ladík se posadil naž id li vedle jeho 
sto lu tak tiše a nenápadně, že to ú řed
ník ani nepostřehl, a tak sebou po le
kaně cukl, když zvedl hlavu a spatřil 
m ladíkovu tvář přím o před sebou.

Karel Buda?
Ano, Karel Buda, řekl m ladík Karel 

Buda. Jeho úsměv se ještě rozšířil. Já 
jsem, to  jsem já, Karel Buda.

Úředník shovívavě pokýval hlavou.
Tak vy jste  Karel Buda.. V duchu 

zapřem ítal, proč k němu ještě n ikdy 
nepřišel někdo, kdo by se jm enoval 
Regurk.

Já jsem přišel z Československa, 
zam nul si ruce m ladík a dodal: Už tam 
nebudu. Teď jsem tady.

Tak vás tu máme, pane Buda, řekl 
úředník nahlas a sám pro sebesi opa
koval: Tak tě tu máme, Karlíku Budo.

Záznam o Karlu Budovi obsahoval 
víceméně nezajímavé podrobnosti je 
ho života a končil Budovým  proh láše
ním, že se chce usadit v A frice. Případ 
se zdál být uzavřen.

Tak vás láká černý kon tinen t že, za
vrtěl hlavou úředník.

Karlu Budovi se za leskly oči:
Tam jsem vždycky chtě l. Všechno 

jsem přečet, co se dalo. Tam teď  pu
du.

Je tam teď trochu  horko, řekl suše 
úředník.

Tam jsou pořád hrozný horka, sou
hlasil m ladík.

Ú ředník zakroužil očim a po stropě:
Myslím  to  jinak, pane Budo. V A fri-
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co se to  mele. Všude jsou nějací par
tyzáni - či záškodníci - to  podle toho, 
na čí straně stojíte... Chtěl jsem vás 
jen varovat, abyste se do něčeho ne- 
zamíchal...

Já se do n ičeho m íchat nebudu, 
řekl rych le  m ladík a pak dodal: Leda 
kdyby by lo  nu tný někoho zachrán it - 

Buda se rozjasnil a nadšeně popo- 
sedl na žid li:

S dosta tečným  trén inkem  js te  v 
m žiku v koruně strom u, z jis títe  ob ra 
nyschopnost dom orodé  vesnice, a 
večer, ještě než dá náčelník pokyn k 
m učení plavovlasé za jatkyně, sesko
číte tiše u chýše, kde leží v poutech a - 
a pak už je to  lehký...

Karel Buda oč iv idně docela  za
pom něl, že sedí v kanceláři em igrač- 
ního úřadu. Ú ředník nejprve horečně 
probíra l m ožnosti důsto jného  úniku, 
ale pak si odkašlal a snažil se p ro m lu 
v it p řirozeným  hlasem:

Vyšplhat se na strom  není legrace, 
pane. A jak byste ji dosta l přes h rad
by z obk líčen i?  A kam byste se poděli 
v džung li - v noci?!

Díval se při tom  pátravě na m ladí
ka a v duchu  se peskoval za své dě
tinské  otázky. M ladík se však stále 
dob rom ys lné  usmíval az  O ty Krugera 
se strach začal jaksi vytrácet.

Karel Buda zatím s nezadržite lnou 
up řím ností rozváděl své vym yšlené 
dobrodružství:

Z obklíčení pom ůže dobrý  výskok 
přes hradby. To chce sam ozřejm ě 
přípravu. J inak by byl únik nepravdě
podobný - a pro toho, kdo nemá p rů 
pravu, úplně nemožný...

Ú ředník O to Kruger neříkal nic.
N echtě lo  se mu už rozvádět tu to  

dě tinskou debatu, ale nedalo mu, aby 
neřekl:

Takovou věc by m ohl dokázat - je
d iný  člověk na světě -

To máte pravdu, řekl nadšeně Karel 
Buda. Mezi námi, lákal Buda úřední
ka,, koho máte na mysli?

Úředník zatékal očim a a rozpač i
tě mávl rukou:

No? Kdo? vyžadoval odpověď  Ka
rel Buda.

Tarzan, řekl úředník a cítil, že se 
červená. Vzpamatoval se, když si uvě
dom il, že nakonec řekl pravdu. Roz
hodně by to nedokázal Regurk, ušklíbl 
se zavile. Správně, zajásal Karel Bu
da. Tarzan, m ůj vzor. N ikdo naň už 
nevzpomene, ale já zůstal věrný!

O to K ruger zašermoval rukou ve 
vzduchu:

Pozor s tím  “ n ikdo ” ! Nemějte mne 
za nevzdělance, pane Budo. Mám do
ma v knihovně všechny d íly  Tarzana 
v celop lá těné vazbě...

Karel třepí úředníka přáte lsky na 
předloktí:

Můj člověk. Taky jste chtě l být jako 
on? Co? Chtěl, že chtěl!

Chtěl, pokrč il ram eny Kruger. Na 
chvíli se odm lčel a pak dodal:

Jenže já mám v kn ihovně ještě 
spoustu jin ých  knih, víte? S jis tým  
překvapením  se přistih l, že na Karla 
Budu sp ik lenecky zamrkal.

Chápu, řekl Karel Buda. Také já 
mám ještě jiné  knihy, ale m ým osu
dem byl Tarzan. P roto jdu  do A friky.

A frika  není, co bývala, příte li, na
m ítl nepřesvědčivě Kruger.

Pro jednoho Tarzana se místo 
vždycky najde.

Jste snílek, řekl zbytečně ostře 
úředník a s údivem si uvědom il, že cítí 
cosi jako  závist. Zkusil se zam račit:

Jste snílek, to  je ten rozdíl. Tarzan 
nebyl snílek. Tarzan byl především si
lák. Měl krok šelmy, zrak orla  a m ršt
nost tygra. A ž il od m alička v džungli, 
že ano. Dobře, vy jste  třeba taky kácel 
strom y, ale to  je  jin ý 'p o h y b . Tarzan 
musí um ět sjet po liáně, p řeskoč it vy
sokou ohradu, nasadit Ivovi ne lsona - 
však sám dobře víte co takový život 
vyžaduje. Nechrne toho...

Buda se usmál a vstal ze židle.
Něco vám ukážu, řekl a jak to vys lo 

vil, už měl dole sako a vysoukával si 
košili.

Ú ředník n ic  nenamítal. Bylo mu 
jasné, že z dnešního dne se zcela vy
tra tila  log ika  a zaběhnuté konvence. 
Takový den v kanceláři ještě nezažil - 
a s jakým si steskem našel v té zábavě 
zalíbení.

Buda si m ezitím  vyzul bo ty  a stál tu 
teď  bos a od pasu nahoru nahý. K ru 
ger byl překvapen. Buda měl s ice do

Tarzana daleko, ale m uselo se uznat, 
že je kus atleta.

Koukněte se, řekl Karel. Máchnul 
rukam a a prudce se odrazil. Jediným  
plavným  skokem se přenesl přes 
křeslo, přes kancelářský stůl a za ním 
sedícího úředníka, jenž se ještě stačil 
v ž id li o toč it, aby viděl jak Karel Buda 
dopadl lehce jako velká kočka na kar
to téky sto jící u protě jší stěny kance
láře. Stejně plavně pak seskočil, p ři
kroč il ke sto lu, za nímž seděl ohrom e
ný Kruger a opakoval: Koukněte!

Karel Buda začal zvedat těžký stůl, 
jakoby nevážil víc než pytel peří. A 
lehce a elegantně jej pak snesl zpět 
na místo. Pak na sebe navlékl košili a 
sako a obul se.

Chvíli proti sobě seděli m lčky.
No dobře, zakřiče l náhle úředník, 

ale jak jste se udržoval v kond ic i?  To 
jste s odpuštěním  skákal ze strom u 
na strom ? V městském parku?

Karel zavrtěl hlavou a zchytra le  se 
zasmál:

Co vás nemá, v městském parku, to 
by přece bylo podezřelý. C hod il jsem 
do Sokola. Já jsem starý sokol, dodal 
spoko jeně Karel.

Úředník se díval d louho na Karlovu 
příjem nou a odhod lanou tvář, a pak, 
aniž si to  snad uvědom il, ze sebe vy
soukal:

A říkejte mi Oto. Já jsem Oto.
Buda k němu natáhl přes stůl ruku: 

Těbuch, Oto.
Těbuch, Kadle, odpověděl úředník. 

Položil si nohy na stůl, rozepjal si ves
tu a s pohledem  upřeným  ke stropu 
řekl:

Od m alička jsem chtěl bejt p irá
tem...

Pirátem, zvolal obdivné Karel Bu
da a p lácnul nadšením do desky sto 
lu.

Coveče, vzkřik l p irát O to, čoveče, 
Kadliku, já moh brázdit oceány, nad 
hlavou vlajku se zkříženým i hnáty...!

Kadle, pokračoval rozohněný Ota, 
bejt Tarzanem, to je jis tě  - ale přiznej, 
že bejt pirátem , to je něco, to  by bylo, 
to  skýtá - chápej, to  není ta samota, 
co von nese mezi těma strom am a v 
pralese, to  je duch kamarádství, přá
telství mužů stm elené v bitvách, to 
jsou pitky, zpěv, svoboda...

Karel Buda se díval na Otu s poro 
zuměním a usmíval se.

Ota poposedl na ž id li a zm ačkl Kar
lovo předloktí:

Mám jen pár příbuzných. Tetu K lá
ru, kterou navštěvuju jednou týdně. 
Občas vídám synovce Ferdinanda... 
S tavil bych se jen pro něco v bytě...

Bylo už pozdě večer, když O to a 
Karel vyšli na osvícenou vídeňskou 
u lic i. Na obzoru za městem ležely čer- 
verné mraky, ale jinak bylo  jasno a 
vzduch byl svěží jako  na jaře. Karel a 
O to  se drželi podpaždí a horlivě  si vy
kládali. V Karlově pravé tlapě se ko
m íhala dvě zavazadla. O to Kruger si 
občas urovnal černý šátek, který si 
ovázal přes oko kolem čela. Jak mu >



Dušan šimko

Na okraj knihy Dominika Tatarku
Sám proti noci

M inu lý  rok sme oslávili sedemde- 
s iatku nášho najvýznam nejšieho slo
venského s p is o v a te li D om in ika Ta
tarku. Z dórazn iť třeba ale přitom  
sm utnú skutočnosť, že náš najskve- 
lejší prozaik nesmie od roku 1969 na 
na Slovensku pub likova t’! Č iže čita- 
te l’ská veře jnost’ doma je doslovné 
odřezaná od tej najlepšej časti našej 
lite ra tury, v ktore j sa to  inak len tak 
hm ýri po lo ta lentam i a grafom anm i. 
Tí slávia úspěchy svojou prostred- 
nosťou a vajatavým pochlebováním .

Musím sa přiznat', že som po naj- 
novšej Tatarkovej knihe, ktorá - ako- 
že inak - vyšla v exilovom  nakladate l’- 
stve edície A rkýř, siahol ako po bib- 
licke j manne.

Tatarkova kniha má titu l Sám proti 
noci: nevdojak mi na um prichádza 
danteovský č ie rny les - “ una selva 
oscura" z Božskej komédie. N ie na 
pol ceste svojho života ako vel’ký 
Dante, ale skór v jeho zenite sa na- 
chádza Tatarka, ale tm a v s loven
ských hlavách je dnes váčšia ako v 
renesančnom  lese Danteho; a Vergila 
náš Tatarka po ruke nemá, čo by mu 
vedel pom ócť v zúfalej samotě a núd- 
zi.

Už úvodný Tatarkov sen naznačuje 
básníkovo rozhodnutie  zriekania sa 
všetkých m eštianskych a tribútov: 
“ rozkoš, b lahobyt, poslanie - nič sa 
mu neudrží, tým menej deti alebo do- 
konca m anželka...” A u to r volí naj- 
osobnejší návrat ku iden tifikác ii so 
svojou lite rárnou postavou z Prúte- 
ných kresiel (1963). "S lzička, u teš ite l’ 
ž ien ” , slovenský študent v Paříži sa 
stává Tatarkom  a naopak. A to to  při
znán ie a vyslovenie krízy je  os lobod- 
zu júc im  m om entom ; od te jto  chvile 
sa svet p řehodnocu je  a prečisťuje.

Zmes snových a nanajvýš reálných 
denníkových výpovědí autora s ich 
ce loúm yselnou ú lom kovitosťou je 
pre našu slovenskú m odernu lite ra tu 
ru abso lu tné  novum, nehovoriac ešte 
o sub jek tivno -e ro ticke j d im enzii Ta
tarkovej prózy!

P ortré ty jedno tlivých  slovenských 
ku ltú rnych  a po litických  čin iteťov, 
například A lexandra M atušku, Gustá- 
va Husáka, A lfonza Bednára a iných, 
ukazujúc viac ako psychogram  slo-

vítr nadzvedával šosy saka, bylo vi
dět, že má za opaskem skautskou dý
ku.

Po u licích se va lila a u ta a  pomalu se 
rozsvěcovaly neony obchodů a kavá
ren. Někde, daleko za městem, bylo 
slyšet sirénu spěchajícího expresu. 
Anebo to možná byla lodní píšťala.

venskej in te lektuá lske j spo ločnosti 
sedem desiatych rokov. T ie to  ostrým  
perom načrtnu té  m in ipo rtré ty  s igna
lizu jí! am biva len tnosť vzťahu “ úspěš
ných" ku “ neúspešném u” Tatarko- 
vi, k to rý  akurát svojou zdánlivou spo- 
ločensl<ou m arg ina litou  dráždi vedo- 
mie prispósob ivcov a páto lízačských 
dušičiek.

V lastně prečo nepřišie l Šaňo Ma
tuška, “ akadem ik a národný um elec” , 
navštívit’ bývalého priateťa, “zavrh
nutého, oštem pTovaného kolegu"?! 
Kde ostala tá naša slávna zásada S lo
vák S lovákovi oko  nevyko le ... Je za- 
potreby, aby sp isovate l’ A lfonz Bed
nář po ta jom ky prišie l zvěstovat’ Ta- 
tarkovi, na od l'ah lú  stranu mesiaca, 
že je  “zbabelec" a že sa “ hrozne han
bí” za svoju “zbabělost”’ .

Tatarkova m ilenka dohadzuje  in- 
fo rm ácie  Štátnej bezpečnosti a je j m i
lenec iron izu je  s trpkým  podtónom : 
“ Nech, ked' tá žena referuje o tom , o 
čom prem ýšl’am, nadiktu jem  je j myš- 
lienku, ktorá ma právě napadla, nech 
sa mi pomstí, nech ma zn ičí...” Tatar- 
kovi je sice známe, že svojej m ile j ne- 
móže dóverovať, ale so sebazniču jú- 
cou 1’ahosta jnosťou k tom uto  sm ut
nému faktu, pracu je  na svojom  ero ti- 
kone posadnutý dém onom  m ilostné
ho ošiaťu. V take jto  sile a p rudkosti 
sme v celých dějinách slovenskej mo
derny denníky ešte nezažili.

Tatarkovi nevedia odpustit’ l'udáci 
jeho rom án Farská republika (1948) a 
kom unisti zasa Démona súhlasu 
(1963). Tento takm er cha rak te ris tic 
ký súzvuk nepochopenia  zo strany 
ideo log ických  an tipó lov ukazuje do- 
sta točne výrazné, že T atarka je typom  
na S lovensku zriedkavého európsky 
a hum an is ticky orientovaného p ro 
zaika, k to rý  sa dokázal zbavit' úzko 
nac ionálnych pút a ostal p řitom  vel'- 
kým slovenským  sp isovateťom . Kon
čím h lbokým  prianím , aby sa Ta ta r
kova kniha Sám proti noci dostala do 
rúk čo najváčšího počtu č ita teťov, 
S lovákov a Čechov, v zahran ičí a do
ma. D

D om in ik Tatarka: Sám pro ti noci, ed i
ce A rkýř, 1984, DM 22.

•  •  •

Opravy:
V únorovém  čísle  (ročn ík 7, č. 1) m ělo  
být v č lánku  O ty Ulče o am ericko- 
sovětských vztazích uvedeno: str. 1: 
M arxism us b y l po ruštěn  (m ísto p o ru 
šen); str. 3: Golda Metrová (m ísto  
Meierová). A v in te rv iew  s Janem  
M ertou na str. 10: Kanada má ce l
kové pobřeží d louhé 28.000 km, n iko 
liv  1.000 km.

PRAŽSKÉ UZENÁŘSTYÍ
638 Queen St. West, TORONTO, 

ONT. M6J 1E4
Tel.: 364-1787

Na Kongres Čechoslováků do Ottawy

Ve dnech 18.-19. května 1985 koná 
Československé sdružení v Kanadě 
svůj výroční Kongres v Ottawě.

Kongres je příležitostí pro setkání 
Čechů a Slováků v Ottawě, hlavním  
městě Kanady, které je v té době zná
mé svým pěkným  počasím, tis íc i tu li
pány a tu ris tickou  sezónou.

Kongres se koná v hote lu Skyline a 
in form ace o vstupenkách na slav
nostní banket a rezervacích vám zaš
le: Československé sdružení v Ka
nadě, ottawská odbočka, P.O. Box 
13, S tation A, Ottawa, O ntario , Cana- 
da K1N 8V1.

Antonín  
Bartůněk

C o lo u r TV 
H i-F i 

Sales, S erv ice 
144 K ennedy Rd. S. 

B ram p ton , O nt. L6W  3G4 
(416) 453-8817

0  H IT A C H I
J V C

Prodej U  W  U  Sales

A u d io  —  V id eo  —  S erv ice



Poslyšte osobo
Eugen B rikc ius

Poslyšte osobo  
neběžely ko lem  děti?
Pro proso  pod  rosou  
račte po le  neviděti?  
Poslyšte osobo  
nebuďte hned skočdopo le
D opoledne pole  
zříká se své rann í role
Poslyšte osobo
nebo mě snad neslyšíte?
V po ledne  se zvedne  
proso  m u na m íru  šité 
Poslyšte osobo  
nev idě j’ kdo  kolem  chodí?
By hrá lo  nastálo  
ro li co  se p o li h od í
Poslyšte osobo
ptám  se vás bezmála posté
Hopsasa hejsasa 
proso  jako  z vody roste
Poslyšte osobo
jin a k  jsou  na hlavu zdrávi?
Má ale namále
než se no čn í m ů ry  zbaví
Poslyšte osobo  
v idě j' si na šp ičku  nosu
Už šera zvečera 
be jva j' neúprosná k p rosu
Poslyšte osobo
že je n  na jedno  b rdo  'sou?
Upsané zůstane  
jako  podsečené kosou
Poslyšte osobo  
kom u není dáno shora...
Kosení osení 
to nen í jen  m etafora
Poslyšte osobo  
nem a j’ mě za utřinosa
Lže tuze iluze
že se kosa lekne prosa
Poslyšte osobo
že vy mě to  říc t nechcete?
Leč ranní svítání 
b u d í p roso  neposeté
Poslyšte osobo  
věříte p řec svému zraku?
N eproseté proso  
čacky  čeká na svou čáku
Poslyšte osobo
m áte mě snad za dobráka?
Na draka je  čáka
již  má p roso  bez strašáka
Poslyšte osobo
kdo se vám o p roso  prosí?
Čabraka strašáka  
v p o li p rosu  štěstí nosí
Poslyšte osobo  
nedě la j' s tím  žádný fraky
Abraka dabraka
co je  strašák bez čabraky?

Sport

Vladimír Cicha

NHL (naši hokejoví legionáři)
Když v roce 1953 přije li do Prahy 

kanadští hoke jisté  Penticton Vees s 
nezapomenutelnými bratry W arwicko- 
vým i kexh ib ičn ím u  zápasu před m ist
rovstvím světa v záp. Německu, když 
se naše národní mužstvo s 31-letým  
V. Zábrodským  ve skvělé fo rm ě vy
táh lo  nerozhodným  výsledkem  3:3 a 
když pak světové m istrovství kanad
ské m užstvo vyhrálo, říkal jsem si: 
Jestliže vítězové A llanova poháru, 
amatéři z nějakého městysu hra ji tak 
znam enitý hokej, co asi pak dokáží 
přední mužstva pro fes ioná ln í hoke jo 
vé kanadsko-am erické ligy?

Na otázku jsem si m ohl odpovědět 
tém ěř po dvaceti letech a později. Na
posledy pak docela  nedávno, když 
kanadský výběr (Team Canadá 1984), 
v podstatě opravdu ti nejlepší hráči 
současnosti s jádrem  Edm onton 
O ilers, vítězů posledního ročníku 
Stanley Cupu, vyhrál Canada Cup 
1984. Do h is to rie  a pam ětních knih to 
bude zapsáno a dá se říct, že to  je ko
neckonců to  nejdůležitě jší, co se po
čítá. To je sice pravda, ale...

Poslyšte osobo  
osobně to nechápejte
Strašák je bez čabraky  
stá l by v p o li jak  věchejtek
Poslyšte osobo  
jsou  u vozu ko lo  pá tý
V p o s tro ji p ro s to ji 
si zas pa ty  do podsta ty
Poslyšte osobo  
sama jsou  máma č i táta
Prostátá prosta ta  
dostane se natotata
Poslyšte osobo
nejsou vrátnej do podsvětí?
U prosa prostata  
h o rš i je  než kopa dětí
Poslyšte osobo
hned dvě mně chyb í z té kopy
Jsou kopě na stopě
o čem ž svědčí v p o li s topy
Poslyšte osobo
beru  vás za obou svědka
Říkáte dvě máte
pročpak js te  to n e ře k ’ hnedka?
Poslyšte osobo
c h tě j- li se vylízat z bryndy...
Dvě dě ti v ob je ti
š ly tu  na svátý ho D yndy
Poslyšte osobo
hned řeknou  kam š ly  ty  dě ti
Přes proso  naboso
přešly  od  deseti k pě ti! □

První kanadský pohár v roce 1976 
vyhrá lo  mužstvo Kanady sešťestím  v 
nastaveném čase, v dalším ročníku 
1981 bylo ve finá le  poraženo rudoar- 
m ějci ze Sovětského svazu v poměru 
7:2.

Zasvěcení muži od tisku, p rom otéři 
a m akléři v čele s panem Eaglesonem 
vysvětlili přízn ivcům , že měření sil s 
evropským i u ta jovaným i p ro fes ioná
ly probíhá za nerovných podmínek, 
vzn ik lých nevhodnostíte rm ínu  tu rna
je, kon trak ty  a sm louvam i hráčů, p ro
gram em dom ácí pro fes ioná ln í ligy  a z 
toho p lynoucí sestavou, v níž chybí 
řada hvězd, od lišností přístupu hráčů 
kanadských a sovětských, do jis té  mí
ry i československých. B ylo  dost dů
vodů k závěrům, že dosažené výsled
ky jsou “ re la tivně” výborné. A kdyby 
bylo možné postavit skutečně ty nej
lepší borce, kdyby se zápasy hrá ly v 
příznivější době, o prvenství našich 
hráčů by nebylo pochybnosti.

ň íka l jsem si: Asi to  tak je. A bylo mi 
líto, že se nepodařilo  odstran it ob jek
tivn í příč iny, že nebylo možné pře
svědčivě dokázat, že v ko lébce lední
ho hokeje si p ro fesionáln í hráči svoje 
vysoké p laty zaslouží. S ledoval jsem 
utkání poháru očim a člověka, které
mu sovětské tanky, táž Rudá armáda, 
je jíž reprezentanti udivovali kom b i
nacemi na hřiš ti, pozm ěnily celý ž i
vot.

V o lym pijském  roce došlo  tedy ke 
tře tím u pokračování, ten tokrá t za 
účasti šesti mužstev. Kanadští borci, 
vybraní do mužstva, se neta jili pocity  
hrdosti nad možností hrá t něko lik  zá
pasů s javorovým  listem  na dresu, za 
svou zemi místo za peníze zajištěné 
sm louvou. Mužstvo se připravovalo  
poctivě (předpokládám ) šest týdnů, 
stejně jako mužstvo Švédská, tváře 
sportovních novinářů a hokejových 
znalců se nap ln ily  optim ism em  a jm é
na hvězd dostávala přídech budou
cích hrd inů. V zápase pro ti západní
mu Něm ecku shrom ažďoval Wayne 
G retzky body stejně jako v ko lo toč i 
osm desáti zápasů (plus závěrečná 
kola) NHL, s požitkem  sledován rek
lam ním i agenty v ne jroz ličně jš ích  
oborech. V hlasech te levizních ko
m entátorů občas zaznělo blažené 
vzdychání a radost působená počíná
ním ta lentovaného velm istra a jeho 
spo luhráčů. O přestávkách vybraní 
hráči kom entova li výkon mužstva 
kladně a o je jich  chu ti vyhrá t celý po
hár nebylo  pochyb.

T i, kteří se o hokej zajímají, vědí, jak 
to dopadlo . Šťastné vítězství nad 
SSSR v přesčase a postup do finá le  
vlastně jen díky poněkud sporném u



M ARIAN ŠŤASTNÝ

Alma mater bezpečnosti

hernímu plánu. Ve finále proti Švéd- 
sku rozpačité  vítězství 6:5 v rozhodu
jícím zápase. Vyhráli, ale jsou-li ti 
u rostlí borc i upřím ní sami k sobě, 
uvědom ili si možná, že pohár je plný 
otazníků. Ovšem, je jich  radost byla 
oprávněná a zasloužená, snažili se 
jis tě ze všech sil, jak jen jim  stačil 
hráčský vtip  a dovednost.

A přece, snad ještě v daleko silnější 
míře než kdyko li předtím  mám pocit, 
že je cosi nahnilého v Národní hoke
jové lize. Kanadští hráši opustili kon
cept tvrdé až surové hry bez složitých 
kom binací, založené na rych losti, ta
hu na branku a schopnostech něko li
ka sólistů. P o le tech ko n ta k tu se vro p 
ským stylem  hokeje a působení stále 
většího počtu  evropských hráčů v Ná
rodní lize ubylo  ve hře kanadsko- 
am erických pro fesioná lů  surovostí, 
p řiby lo  kom binace, leč ce lkově do
stalo je jich  pojetí hry podobu do kon
ce nedotažené im provizace, po lo to 
varu.

Časem vzrostl počet mužstev, ste j
ně jako částky na výp la tn ích lis tinách 
hráčů a trenérů. Je jich  posláním  je 
bavit h lediště na vysoké sportovní 
úrovni, jsou p ro fes ioná ly v podob
ném slova sm yslu jako lékaři, a rch i
tekti, právníci nebo inženýři. M istři 
svého oboru. O dborn íc i a fachm ani. 
Avšak na rozdíl od lékařů, účetních a 
ostatních expertů, vyznačuje s e p ro -  
fes iona lita  kanadských hoke jis tů  jis 
tou výjim ečností, jaká ostatním  obo
rům není v lastn í:zem ě javorového lis
tu je  ko lébkou ledního hokeje, podí
vané, za kterou rv lióny diváků týden 
co týden platí vstupné, na níž se těší 
od zápasu k zápasu. A přece, jak si 
můžeme odpovědět na otázku: Čím 
naši hokejoví leg ionáři za posledních 
20, 30 let oboha tili popu lárn í sport? 
Go nového přinesli v pojetí, technice, 
zajím avosti, nápaditosti?  Kde jsou 
znát s topy času, který p lynu l stejným

tem pem tady jako v sovětském Rus
ku, které v bezplatných lekcích za
svěcovali do kouzel hry hráči praž
ských LTC a ČLTK teprve v roce, 
myslím, 1947? Na otázku je celkem 
snadná, pro někoho možná poněkud 
nespravedlivá, odpověď: dohrom ady 
ničím. Ponejvíce snad jakousi la tent- 
ní, leč neprokázanou jis to tou  napros
tého m istrovství.

Je nemravné, o jaké částky hrají 
třeba tenisté. Jestliže však hrají špat
ně, vypadnou ve druhém , třetím  kole 
a musí se spoko jit s pár tisícovkam i 
dolarů. Ne tak hráči am erického fo t
balu, baseballu, ledního hokeje. Jak
mile jsou sm louvy vy lic itovány a po- 
depsány, šm itec. L iga se mění v ak
ciovou společnost s ručením  omeze
ným...

Nevím, jestli ten nehasnoucí o p ti
m ismus a oddanost fanoušků jsou 
chvá lyhodné nebo naivní. Často mi 
ale připadá, jako by se ob jevovaly i 
jinde, ve všeobecně důležitě jších od
větvích života; jako  by v tom  kanad
ském optim ism u bylo přim íšeno 
vždycky něco dětinskosti, nějaká víra 
v pohádkového dědečka, který se v 
těžké době objeví, aby vyp ln il tři nebo
i více přání.

Přání je  otcem  m yšlenky, praví pří
sloví. A o přání není nouze. Například 
osam ostatn it se od ekonom ické zá
vis losti na Spojených státech (seve
roam erických), ale požívat stejného 
ž ivotn ího standardu jako jižn í souse
dé. Mít se stejně dobře, ale za menší
ho úsilí, vynalézavosti, tvořivosti či 
důkladnosti. S menší pílí. Pro příklad 
netřeba jít dále než k uniím  (tedy těm, 
je jichž č innost už dávno přesáhla cíl a 
oprávněnost je jich  založení).

Jak se máte? Zeptáte se kohoko li a 
nikdo neřekne: Ale, stojí to... však ví
te! Neřekne to, ani kdyby ho zrovna 
vykrad li grázlové nebo mu sdělil lé
kař, že má bércové vředy. Asi je to 
hodné obdivu a následování. Třeba 
s to ický  klid příbuzných a pozůsta
lých rod ičů unesených dětí, řid ičů  
uprostřed křižovatky, v k lidu  si vzá
jem ně zapisujících údaje z dokladů, 
opřen i o svá nepojízdná vozidla.

Abych se ale vrátil k hokeji. Nová 
sezóna začala, ko lo toč m noha zápa
sů se roztoč il. Tu a tam si zapálím  ha- 
vano, naleju koňak, aby mi zbystřil 
zrak a posadím se do konejšivé náru
če k lubovky před televizní obrazov
kou. A jsem si jis t, že ani letos, stejně 
jako v m inu lých  sezónách, nebudu 
zkrácený o nic. An i o nakažlivé úsmě
vy nejslavnějších hokejových leg io 
nářů, jim iž se na mě budou cen it z 
otevřených ledniček, z au tom ob ilu  ří
tíc ího  se ta jup lnou  m lhou a šerem p l
ného napětí, aby jako rozluštěnou ta
jenkou křížovky in fo rm ova li o tom, 
jaká baterie je nejlepší, jaké šle ne jtr
vanlivější, kudy kam a jak na to. Mož
ná, že v té to  hokejové sezóně mne 
Wayne G retzky z obrazovky naučí vy
rábět chutné pa lač inky z prášku za 
čtvrťák... □

Vefmi zaujimavá je zpráva "Alma 
m ater bezpečnosti”  v čísle 6, 1984. 
Obyčajné un iverz ity  nestačia, náš ná
rod  si vydržuje univerzity, ktoré na- 
hrázdajú vzdelanie. Musia to b y ť  
ohrom né školy, najma tá fakulta vy- 
šetrovania v Bratislavě. Nazdávam sa, 
že n iečo viem o tom, že by bo li p řed 
pok lady um ies tn iť takú faku ltu  do 
Bratislavy.

V lete 1951 som išla navš tív itm ó jho  
tatu do  tábora nú tených prác na ulici, 
kto rú  teraz pod lá  pravdy nazývajú  
u licou  Februárověho viťazstva. Bol 
večer, a tak som ho našla v baráku, v 
ktorom  bola jedáleň. Pozval ma na 
večeru, sadla som s i nap ro ti nem u a 
pozeraia, ako pom aly, ce lkom  bez 
záujmu, jedol. Večera p řitom  nebola 
o n ič  horšia, ako býva li obědy v zá- 
vodných jedá lňach; okrem  toho m u
sel b y ť  hladný, o lovranty nedostávali. 
Zda l sa m i však m im oriadne ustátý, 
veď an i nehovořil a ani sa na n ič  ne- 
vypytoval.

"Tato, prosím  ťa, nie s i cho rý? "
"P rečo?"
"Zdáš sa m i vefm i ustátý, ako by  to 

ani nem ohlo b y ť od  ro b o ty ."
"Veď vieš, kde som ," odpovedal m i 

a pokračova l v jedle. Ja som  nem ohla  
jesť; to  nebolo  od  únavy z práce, ako  
m ój tato vyzeral toho večera. Mal 
oko lo  páťdesiať rokov  a počula  som  
veťa raz, že n iekedy l'udia, k to rí zom - 
re li náhle, ja v ili krá tko  predtým  znaky  
akoby m im oriadne j únavy a to ma vel
m i znepokojovalo.

"M oho l by si ís ť k lekárovi?  Ja by 
som išla s tebou. M ožno máš nízký  
tlak, m ožno vysoký."

"Nepom óže m i lekár, n ič  m i nie je, 
ustátý som .”

To m i neiš lo do hlavy. Vaří by  ho  
p u s tili k lekárovi, veď takto  an i nem ó- 
že vládat, rob it. Pravda, práca tam  
bola vefm i ťažká, stavali budovu  ná
rodně/ bezpečnosti. Okrem toho, 
kým sa m ó j tato neprov in il úda jnou  
pris lušnosťou k buržoáznej triede, 
fyz icky veťa nepracoval. Predsa však 
n ikd y  predtým  som  ho tu nenašla na- 
toťko ubitého. N epřihod ilo  sa m u n ie 
čo? Nedala som mu pokoja, lenže on  
m i an i neodpovedal.

Po večeři sme vyšli von, že sa chv i- 
ločku  přejdem e oko lo  menzy. Přešli 
sme povedťa dozorců a po tom  sa tato 
postav il chrb tom  k rozostavanej bu 
dově a začal s i šúťať cigaretu. Podal 
m i pod rža ť tabak a p řito m  m i hovoří:

"Pozři sa dobré na tú stavbu, na 
ce lkom  najvyššie poschod ie ."

Pozřela som  sa vťavo odo mňa, za 
jeho  chrbát, a on ma opravil.

"N ie tam, po tvo je j práve j ruke a 
celkom  hore ."

"Veď hej, i ba sa nechcem  tak okato  
ku ka t."

" Vidíš tie nápadné m enšie okná, 
vyššie vstavané v m úri ako tie osta t- 
né?”  >



Z čs. tisku

Dceři
O ldřich Vyhlídal

Nemohla by ses — když si po rádiu 
jdeš k televizi pustit dalši hit — 
na malou chvíli někdy zastavit 
a zeptat se mě, jak se mám, jak žiju?

Třeba bych věděl, proč z té vřavy v tobě, 
sotva ji vypneš, nezůstane nic.
Člověk se nenaplni bez hranic, 
nezrodil se však, aby skončil v hrobě.

Jak se máš znát, když nevíš, 
z koho, z čeho
ses narodila — třeba pro milého, 
jenž také neví, proč se narodil?

Co kdybych dneska
do planého vzdoru v tobě
ti řekl něco o Únoru —
jak jsem to viděl — jak jsem tehdy žil.

Bojovnice o místo v tramvaji
Ivo Šmoldas, Mladý svět i .  23/1984

Věšáku na tašky jež se vzdouvají a 
vřešti iako dudy 

Valkýro s bouři nudli na talíři tváře 
Bojovnice s čvachtavýma nohama

Proklála js i tramvaj
a teď zadnici štempiuješ obšírnost svých držav

Ó vítězko, která trůníš v lese stojících 
poražených 

Usměj se zapózuj mi k snímku 
Neboť v tvých taškách necítím sprostotu zeli 
ale vánoce jablek
Neboť v tvé tváři nehmatám rozměklost nudli 
ale tažná lana
Neboť v tvých nohách nevidím plesnivou 

kyšku a křečové žily 
ale žíhaný mramor sloupů jež drží čísi střechu

čtenáři o emigraci
Tribuna č. 50, 12. prosince 1984

Po straně se šeptávalo o em igraci jako o věci, 
o niž není radno hovořit nahlas. Nevím proč? Tu 
a tam se někdo z em igrantů objevil doma; po
chopitelné, že v moderním autě (často z půjčov
ny, což nikomu neříkal) a oslňoval přihlížející 
svým ' ‘světáckým" vzhledem. Rodiče (i příbuzní) 
některých utečenců nemluvili o tom, že se jejich 
dětem v tom "světě zaslíbeném” žije špatně, či že 
snad nemají práci. Naopak - drželi se onoho po

chybného "povídej a hodné přeháněj” . A tak 
přeháněli a přehánějí, seč jim  síly stačí. Psát o 
tom, kolik škody se takovýmto způsobem poda
řilo napáchat, by bylo nošením dříví do lesa.

A ti co utíkají? Vesměs bez problémů získali 
vzdělání i určité společenské postavení. A místo 
aby svou prací přispěli k rozvoji společnosti, tak 
zradili.

Vezměme si onen příklad dvou lékařů před ča
sem uvedený v Televizních novinách... Hledali 
vidinu “ štěstí” a našli nezaměstnanost a koště. 
Dělala by u nás žena s titu lem  MUDr. uklízečku? 
Vždyť by jí do této práce ani nikdo nepřijal. Stu
dovala přece proto, aby pomáhala lidem a ne 
aby se jejím pracovním nástrojem stalo koště a 
kbelík. Musí být otřesné nechat se takto hluboce 
ponížit - ale na druhé strané ie to v naprostém 
pořádku... připravil (ic)

Jazykový vandalismus
Učitelské noviny č. 43, 22. listopadu 1984

Současná pražština není taková, jaká by měla 
být.

Osobně nemám rád ani tržní m ilostpaní (stra
šidla m inulosti), ale ani mistry (nejsem sochař, 
ani od řemesla), ani šéfy (nešéfuju), ani osloveni 
Novák (správně česky je Nováku), ani babi (dů
věrnost tohoto druhu u osob s dlouhým životem 
za sebou naprosto nesedí). Už vůbec nemiluji 
nemocniční žargon neeticky šokující valnou 
část pacientů.

Co mi však vadi, teď dokonce neni vole-vole, 
kterým se oslovuje kdekdo, od m ladičkých dívek 
(I), přes nenucené vysokoškoláky až po ostříle
né armádní mazáky. Ani jiná jazyková džínsovi- 
na: čau (paviánskázpotvořenina italského ciao). 
nashle (debiln l napodobenina anglického bye. 
bye: z God be wíth you - vzniklo alegrově a vad
ně good-bye; a potom vulgo-hovorovébye-bye); 
čeština nesnáší odlom eniny tohoto typu stejné 
jako hybridní slepeniny typu velom otofoto- 
opravna. Výborné české nazdar je pro kom uni
kující osoby v džinsech staromódní.

Co mě příšerné zlobí, je hanebné záchodové 
výrazivo, jakžtakž ústrojné ve Švejkovi, ale hul
vátsky vulgární v ústech (zdánlivě) slušné vypa
dajících spoluobčanů, vkusné oblečených, do
syta najedených, ba i pohledných. Masové vole- 
vole se poslední roky bez ostychu snoubí s pou
žívanými výkalovými slovy. Některým pražským 
siláčkům se hnojná malformace češtiny velice

zalíbila, stala se jakýmsi druhem vandalismu, 
obdobně jako rozbíjené sklo výkladních skříni, 
vitrín a čekáren.

Kde se to vzalo?
Vulgárně prim itivní komunikace se jako mno

há jiná hloupost rychle mění v módní formu a vy
tváří zvláštní antidemokratizaci jazyka.

Nejde o maličkost.
Fekální řeč, zdá se, může odstranit pouze del

ší výjimečný stav jazykových projevů, mobiliza
ce národního ducha. Zajímavé je, že generál W. 
Jaruzelski v jednom ze svých proslovů upozor
nil na pokleslou úroveň hovorové polštiny a řekl. 
že je nezbytné současný jazyk Poláků rekultivo
vat.

Dr. Břetislav Dejdar. Praha

“Byla jsem cvičeným 
psíkem CIA”

Rudé právo, 17. listopadu 1984

Přáni setkat se s představiteli tisku S. A llilu je- 
vová. dcera J. V. Stalina, zdůvodnila tím, že v 
poslední době se na Západě objevily různé do
hady kolem jejího návratu do Sovětského svazu.

S. A llilu jevová hovořila k novinářům o tom, ja
kou cenu zaplatila za idealizaci tzv. svobodného 
světa, který znala jen z doslechu. O svém živo
tě na Západě prohlásila: “ Nebyla jsem tam svo
bodná ani jediný den, byla jsem v rukou byznys
menů, advokátu, politikářů a zrádců, kteří změ
nili jméno mého otce a můj život na senzační 
zboží. Byla jsem v těchto letech cvičeným psí
kem CIA, říkali mi, co musím psát a co ne
smím..."

Dodala, že po celá tato léta ji neopouštěl po
cit viny.

Zlatý slavík ’84
Mladý svět £. 2, 8. ledna 1985

Zpěvačky:
1. Zagorová Hana 22576 1
2. Vondráčková Helena 10507 3
3. Janů Petra 9641 5
4. Gombitová Marika 7942 2
5. Filipová Lenka 4914 9
6. Rottrová Marie 4880 4
7. Janků Heidi 3560 26
8. Rolincová Darina 3249 14
9. Zelenková Jitka 1980 7
10, Linková Michaela 1661 6

Zpěváci:
1. Karel Gott 26350 1
2. Nagy Petr 13013 4
3. Žbirka Miroslav 8202 2
4. Kotvald a Hložek 5542 3
5. David Michal 4240 5
6. Procházka Stanislav 1806 6
7. Rezek Petr 1662 26
8. Daněk Wabi 1661 11
9. Neckář Václav 1530 7
10. Zich Karel 1482 10

Skupiny:
1. Elán 17571 2
2. O lym pic 17179 1
3. Orch. L. Štaidla 6085 6
4. Skup. K. Vágnera 4700 4
5. Turbo 3615 5
6. Lim it 3297 7
7. K roky F. Janečka 2209 9
8. Plavci 2169 3
9. OK Band 1504 26
10. Abraxas 1455 8

"V id ím ."
“A vidíš v n ich tie m reže?"
"V id ím ."
"Tak tie mreže, zostavené do le  na 

dvore, sme včera ťahaíi hore tým i 
všetkým i poschod iam i; neviem  si 
p ře d s ta v it ko íko  vážia."

"A ako ste ich po tom  zdv ih li tak 
vysoko do okna?”

"Sám neviem, jeden nám  pom áha l."
Dnes sa už nepamátám, kto ré  to 

bo lo  poschodie , ale dom nievam  sa, 
že to bo lo  siedme.

"Prosím  ťa, tato, veď sú to jed iné  
mreže v ce le j budově; načo třeba 
m reží v úřade a ešte tak vysoko?"

"To bude vyšetrovňa."
"A ko to vieš?"
"Dobré. Kedysi sme tam do stien a

d lážky vbudovali také železné háky a 
dnes sme k n im  p řim on tova li náradie  
na pripú tavan ie  íu d í."

S tým to  sa ce lkom  zm ěn il výraz 
tá tových oči. O žili na liehavou p ros 
bou i p rikazom  n e d a ťn ič  p o z n a t I tak 
som stála ako p řiku tá  o p ro ti němu, 
ibaže vyčerpanie s il snahou ovlád
n u t všetky svoje prirodzené reakcie  
m i p o d lom ilo  kolena.

B o l čas sa pohnú t. Tato sa napria- 
mil, akoby v úíave, dokonca sa pokú- 
s il o  úsměv a po n ú ko l m i ušúťanú c i
garetu.

"N ehnevaj sa ," poveda l mi, "ale 
pýta la  s i sa na to. ’’

Teraz je  to teda fakulta.
Paula Sudorová

□



Dopisy

Nejen psát, ale vědět a vidět
Vřelý d ik  za váš č lánek o skvělém  

rodáku z Hum enného; neměl by chy
bět v příštím  vydání ang lického Zá
padu. Nějakým způsobem by se měl 
ob jevit ve všech kanadských novi
nách, coby p lacený inzerát na získáni 
peněz na soudní pokračováni, ono se 
to Kanaďanů do značné m iry týká. 
Navíc je  to sféra, do které m ístní no 
vináři otvíra jí okna jen velice nesměle; 
není jenom  um ění psát, je  také um ěni 
vědět a vidět, které ovšem v takovém  
případě bez zkušeností není dáno 
žádnému. To je opravdu na nás, 
aspoň se tak domnívám, a vaše sh r
n u ti zá ležitosti Nataši Bayerové by  
mělo bý t ve všech kanadských listech  
zveřejněno na náš účet.

A. N., Kanada

Pravda až v exilu
S vašim časopisem jsm e se sezná

m ili za našeho pobytu  v uprch lických  
táborech ve Švýcarsku. Velice se nám  
líbil, vždycky jsm e se těšili na nové 
číslo, protože Západ p a tř i určitě k nej- 
lepšim  časopisům  vydávaným v exi
lu. Je to velice smutné, ale m y m ládi 
se dozvídáme pravdu o tom, jak to 
vlastně by lo  před a po roce 1948, až 
tady v exilu.

Také jsm e se zájmem sledovali ce
lou  korespondenční "vá lku" pana re
daktora Suchm y o dvojím  občanství. 
Plně s ním souhlasíme a doufáme, že 
se jeho záměr nakonec podaří.

D. a Z. Suchanec, Kanada

Humor se smrSťuJe
Kam se poděla vaše hum oris tická  

rubrika, sm ršťuje se, až se z trácí do 
cela. Doufám, že se vám ž ivo t nestal 
těžším, ani že js te  se nerozhod li pro  
překo tnou  serióóóznost...

K. Feygl, USA

Profesoru Ulčovi
Z m ín il js te  se ve svých tou lkách po  

světě, že Am eričané neum ějí péci 
chleba jako  v Evropě  (hlavně dříve u 
m am inky ve Staňkově, v mém rod iš ti 
před 90 lety) a pak nem ají dobrou ká
vu.

O bjednejte s i dobrý  chléb u firm y  
Rondo Specia lty Foods, 307 Beríng  
Avenue, Toronto, O ntario M8Z 3A5, 
případně ceník různých druhů ch le 
ba. A kávu m ají dobrou v Paříži. Já 
píval dobrou kávu u Sládků. Léčil 
jsem v Praze pan i S ládkovou, ženu 
básníka Sládka. Scházeli jsme se u 
nich jednou  týdně — Sládek, V rch lic
ký, Thomayer a někdy také Zeyer (jez
d il z Vodňan) a p ili jsme dobrou kávu. 
Pani Sládková m i dala předpis: 1/3 
královské směsi od  M einlů na Václav
ském náměstí, 1/3 Moka a 1/3 pe rli
ček. (Pozn. red.: Královská směs na 
americkém kontinentě je  Royal Blend, 
je  to Vt C olom bian a 'A Continenta l.)

Ladislav Valicer st., USA

Vyhodit spoluobčany
Chtěl bych připsa t něko lik  pozná

mek N atha lii Malinové k č lánku "Ze
mě m lékem a strd ím " v č.4 /84. Píše o 
kamarádce, kterou navštívilo šest na
šich bývalých spoluobčanů. O tom, 
jak  jim  chutnala whisky a francouz
ské červené, jak jim  to ovšem, hrdá 
na své kuchařské uměni, sama serví
rovala. Proč potom  tedy vzdychat, 
když j i  n ikdo nenařizoval, že m usi 
servírovat právě např. francouzské  
červené. To, že m ěli s sebou další 
černé peníze, to jim  doufám  nezávi
děla, povážime-lí, že na jednu marku  
musejí většinou v Těžkoslovensku  
dělat asi hodinu. Co bych ale té kama
rádce nejvíce vytknul, že když se p ro 
je v ili o tom  letadle, p roč  je  okamžitě  
nevyhodila.

I. K., USA

Nejlépe mlniZápad
Při návštěvě Kanady se m i dosta l 

do rukou  Uáš časopis a chtě l bych  
Vám sdělit, že jsem byl velice překva
pen jeho  vysokou úrovní. Myslím, že 
pa tří mezi ne jlepši exilové časopisy  
vůbec.

B y lo -li by  to možné, rád bych od  
vás zakoup il celý le tošní ročník. Je li
kož je j chc i dopravit do "republiky", 
vyhovovalo by m i nějaké m in i vydání 
(v případě, že takové tisknete) po 
dobně jako vychází i Svědectví č i Lis
ty. Zároveň bych Vás snažně p ros il o 
urych lenou odpověď, poněvadž budu  
v Kanadě pouze do konce tohoto ro 
ku,a o d iskrétnost.

č tenář, t.č. v Kanadě

Západ se naklání napravo
Časopis považu ji stále za výborný, 

m inim  tim tém atický rozsah a úroveň  
článků.

Co se týče názorů v n ich  vyjadřova
ných: zdá se mi, že dobrá lo ď  Západ, 
rozvážející duševní p rov ian t Čechům  
a S lovákům  po světě, se p ři některých  
návštěvách přístavu nak lán i napravo  
více, než by nezávisle p lu jíc í lo d i s lu 
šelo.

Podotýkám, že jde  o osobní dojem  
a p ře ji m noho m il vyrovnané plavby.

J iř i Borský, A ng lie

Západ se vytáhl
Pošlete m i laskavě další číslo 6/84. 

Pošlu to jedné ku ltu rn í in form átorce. 
Je tam hodně k počteni, hlavně Am a
deus, k te rý má kladné i záporné k r it i
ky. P rosincový Spiegel ho trhá v zu
bech. To bývá, když něco neobvyklé 
ho spa tř i světlo světa. Tentokráte  
js te  se vytáhli, je  tam jeden článek  
lepší než druhý.

V. Preissová, USA

PŘÍJEMNÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ
všem našim zákazníkům  —  krajanům a příznivcům

B A T A  F O O T W E A R  
D iv is ion  o f Bata Industries L td .

Batawa, O n ta rio
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